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На основу чланa 46. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука 
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 
145/14) и члана 43. Статута општине Бор („Службени 
лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), 
Скупштина oпштине Бор на седници одржаној дана 28. 
јуна 2016. године дoнела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ГРОБЉА У БОРУ 

 
Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
гробља у Бору  (у даљем тексту: ПДР). 
 

Члан 2. 
Циљ израде ПДР-е је стварање планског основа 

за прширење и уређење гробља у Бору у складу са 
одредбама Просторног плана општине Бор („Службени 
лист општине Бор“, бр. 2/14 и 3/14), као и у складу са 
одредбама Генералног урбанистичког плана Бора 
(„Службени лист општине Бор“, бр. 20/15).  

 
Члан 3. 

Границом ПДР-е обухваћен је део подручја КО 
Бор, у површини од око 20,5 ha (15 ha 39 ari 35m² 
постојеће гробље и око 5 ha планирано проширење) у 
складу са правилима дефинисаним у Просторном плану 
општине Бор и у Генералном урбанистичком плану Бора. 
Граница ПДР-е приказана је на графичком прилогу који 
чини саставни део ове одлуке.  

Границом ПДР-е обухваћене су следеће 
катастарске парцеле: 

- катарстарске парцеле које припадају 
постојећем комплексу гробља и то к.п. бр: 4239, 4240, 
4241, 4242, 4252, 4252/2, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 
4258, 4259, 4260, 4261, 4262/1, 4262/2, 4263, 4264, 4265, 
4266, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4615, 4616 и 4617 све 
КО Бор 1, 

- катарстарске парцеле на којима је предвиђено 
проширење: 4612, 4613, 4614, 4618, 4619, 4620, 4621, 
4622, 4623, 4624, 4625, 4627, 5340/3, 5340/8 све КО Бор 1.    

Коначна граница ПДР-е утврдиће се приликом 
израде и верификације нацрта ПДР-е. 
 

Члан 4. 
Развој комуналне инфраструктуре подразумева 

санирање и уређење гробаља, опремање гробљанским 
грађевинама гробља у МЗ Брезоник, планско 
проширивање новог градског гробља, као и једног броја 
сеоских гробаља (Брестовац, Доња Бела Река, Злот, 
Бучје, Метовница, Шарбановац), уз утврђивање 
надлежности комуналног предузећа и евентуално других 
субјеката над свим гробљима; изградњу нових и 
одржавање и опремање постојећих сточних гробаља 
(Метовница, Оштрељ, Слатина) и др. 

 
Члан 5. 

Урeђeњe грoбљa нa градском подручју 
рeaлизoвaћe сe проширивањем постојећег градског 
гробља на суседне парцеле југозападно од поостјеће 
локације за 5 ha (проширивање капацитета за око 2500 
гробних места) сaнaциjoм, oпрeмaњeм грoбљaнским 
грaђeвинaмa, урeђeњeм и oдржaвaњeм пoстojeћих 
грoбaљa нa градском подручју у склaду сa прaвилимa и 
стaндaрдимa утврђeним зaкoнoм и oпштинскoм oдлукoм. 

Члан 6.  
Графички део ПДР-е израђује се на овереном 

катастарско-топографском, односно овереном 
топографском, односно овереном катастарском плану у 
размери 1:1000 или 1:500, изузетно и у размери 1:2500.  

Опшштина Бор прибавиће од Републичког 
геодетског завода – надлежне службе за катастар 
непокретности све потребне подлоге.  

 
Члан 7. 

Основни принципи просторног развоја 
Општине су: промоција oдрживости развоја свих 
економских (посебно рударских) и других активности у 
простору; рационално коришћење и очување 
територијалног капитала, локалног и регионалног 
идентитета, заштита јавног интереса и јавних добара; 
превенција, санација, смањење и ограничење загађивања 
животне средине; инклузивност – антиципирање и 
партиципација широког круга актера и грађана у 
креирању и управљању променама у домену економије и 
социјалног развоја; економска оправданост, социјална 
прихватљивост и просторно-еколошка предострожност у 
избору програма и пројеката/локација; поступност у 
примени принципа одрживог развоја; корпоративна 
социјална и еколошка одговорност; подстицање 
територијалне кохезије ради смањења просторних 
неравномерности; енергетска ефикасност; унапређење 
локалног идентитета уз функцијску специјализацију; 
повећање локалне територијалне и економске 
конкурентности, атрактивности и приступачности 
подручја; регионална интегрисаност и функционално 
повезивање са суседством и ширим окружењем; заштита 
и презентација природне и културне баштине; 
транспарентност у доношењу планских и инвестиционих 
одлука. 

Члан 8. 
Реализацијом планских решења ПДР-е стварају 

се услови за остваривање једног од општих циљева 
просторног развоја Бора утврђених Генералним 
урбанистичким планом Бора, а то је: реконструкција и 
изградња осталих инфраструктурних и комуналних 
система у неопходном обиму. 

 
Члан 9.  

ПДР-е утврђују се локација и урбанистичко-
технички услови за формаирање нових, односно 
одржавање објеката неопходних за вршење погребне 
делатности (мртвачнице, продавнице и други објекти), 
комуналних уређаја и инсталација, спољних и 
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унутрашњих саобраћајница, за одређивање гробних 
места, за изградњу гробница, других спомен објеката и за 
подизање споменика. 

ПДР-ом дефинисати правила за уређивање и 
одржавање гробља: опремање простора за сахрањивање, 
уређивање, опремање и одржавање објеката и уређаја на 
гробљу који служе за обављање погребне услуге 
(крематоријум, капеле, чуварске кућице, јавни WЦ-и, 
јавне чесме и сл.), уређивање и одржавање путева и стаза 
унутар гробља и простора између гробних места, 
одржавање зеленила, јавне расвете, чистоће и реда на 
гробљу, уклањање снега и леда унутар гробља, као и 
обављање других послова који су у вези са уређивањем и 
одржавањем гробља и одржавањем гробних места и 
надгробних обележја. 

Члан 10. 
Рок израде ПДР-е је 8 (осам) месеци од дана 

ступања на снагу ове одлуке. Рок за доношење ПДР-е од 
стране Скупштине општине Бор не би требао бити дужи 
од два месеца од његове израде. 

 
Члан 11. 

Средства за израду ПДР-е обезбедиће се из 
буџета општине Бор и других извора (су)финансирања. 

Оквирна средства за израду ПДР-е износе 
2.400.000,00 динара (са ПДВ-ом). 

 
Члан 12. 

Израда ПДР-е  повериће  се правном лицу 
изабраном у складу са Законом о јавним набавкама. 

 
Члан 13. 

По доношењу ове одлуке носилац израде ПДР-е 
организује рани јавни увид, односно упознавање јавности 
са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим 
решењима за развој просторне целине као и ефектима 
планирања. 

Органи, организације и јавна предузећа, који су 
овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење 
простора и изградњу објеката биће позвани да дају своје 
мишљење у погледу услова и неопходног обима и 
степена процене утицаја на животну средину. 

Рани јавни увид оглашава се седам дана пре 
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и 
у електронском облику на интернет страници општине 
Бор. 

Рани јавни увид траје 15 (петнаест) дана од дана 
објављивања. 

Рани јавни увид обавља Комисија за планове 
општине Бор. 

Члан 14. 
  Пре подношења предлога планског документа 
органу надлежном за његово доношење извршиће се 
стручна контрола и јавни увид нацрта ПДР-е. 
 

Члан 15. 
Стручну контролу нацрта ПДР-е  извршиће 

Комисија за планове општине Бор. 
 

Члан 16. 
Након стручне контроле извршиће се излагање 

нацрта ПДР-е  на јавни увид. 
Излагање нацрта ПДРа  на јавни увид оглашава 

се у дневном и локалном листу, огласној табли општине 
Бор и путем локалних радио и телевизијских станица. 

О излагању нацрта ПДР-е  на јавни увид 
стараће се општински орган надлежан за послове 
просторног и урбанистичког планирања.  

Излагање нацрта ПДР-е  на јавни увид траје 30 
дана од дана оглашавања јавног увида путем средстава 
јавног информисања. 

О извршеном јавном увиду надлежни орган 
сачињава извештај о извршеном јавном увиду, са свим 
примедбама и одлукама по свакој примедби.  

Извештај из става 5. овог члана доставља се 
носиоцу израде планског документа, који је дужан да у 
року од 30 дана поступи по одлукама из извештаја о 
извршеном јавном увиду. 

Уколико након излагања нацрта ПДР-е  
надлежни орган утврди да да усвојене примедбе 
суштински мењају плански документ, доноси одлуку 
којом се носиоцу израде налаже да изради нови нацрт 
Плана у року који не може бити дужи од 60 дана од дана 
доношења одлуке. 
 

Члан 17. 
За потребе израде ПДР-е  приступа се изради 

Стратешке процене утицаја на животну  средину, која је 
саставани део плана, а у складу са Извештајем о 
стратешкој процени утицаја Просторног плана општине 
Бор на животну средину („Службени лист општине Бор, 
бр. 2/14 и 3/14) и у складу са Извештајем о стратешкој 
процени утицаја Генералног урбанистичког плана Бора 
на животну средину („Службени лист општине Бор“, бр. 
20/15 и 21/15). 

  
Члан 18. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 

 
  Број: 350-131/2016-I 
  У Бору, 28. јуна 2016. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                        
                                         ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
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На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана 43. Статута 
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-
пречишћен текст), Скупштина oпштине Бор, на седници 
одржаној дана 28. јуна 2016. године дoнела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У 

БОРУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
Приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације гробља у Бору  на животну 
средину (у даљем тексту: Стратешка процена). 
 

Члан 2. 
Разлози за израду стратешке процене 

дефинисани су на основу територијалног обухвата и 
одредби из стратешке процене утицаја Просторног плана 
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 2/14 и 
3/14) и Генералног урбанистичког плана Бора 
(„Службени лист општине Бор“, бр. 20/15 и 21/15), на 
следећи начин:  

- значај Плана детаљне регулације гробља у 
Бору  (у даљем тексту: ПДР) на заштиту животне средине 
и одрживи развој произилази из потребе да се заштити 
животна средина, побољша квалитет живота и обезбеди 
одрживи развој на подручју у окружењу ПДР-е;  

- потребе да се у планирању просторног развоја 
подручја ПДР-е сагледају питања заштите животне 
средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући 
начин; 
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- обавеза успостављена Извештајем о 
стратешкој процени утицаја Просторног плана општине 
Бор на животну средину, 

- обавеза успостављена Извештајем о 
стратешкој процени утицаја Генералног урбанистичког 
плана Бора на животну средину. 
 

Члан 3. 
Стратешка процена ради се за подручје које 

обухвата део подручја КО Бор, у површини од око 20,5 
ha (15 ha 39 ari 35m² постојеће гробље и око 5 ha 
планирано проширење) у складу са правилима 
дефинисаним у Просторном плану општине Бор и у 
Генералном урбанистичком плану.  

 
Члан 4. 

Израда Стратешке процене је заснована на 
планској и студијско-аналитичкој документацији из 
области просторног планирања, заштите животне 
средине и другој релевантној документацији. 
 

Члан 5. 
Стратешком проценом биће разматрана питања 

заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе и 
природних добара и прекограничних утицаја на животну 
средину, као и друга питања за која се у току израде 
утврди да захтевају одговарајућу обраду. 
 

Члан 6. 
Извештај о стратешкој процени, као документ 

којим се приказује поступак израде Стратешке процене, 
резултати до којих се дошло и начин интегрисања у 
поступак припреме ПДР-а, садржи: 

- Полазне основе Стратешке процене: обухват, 
предмет и циљеви ПДР-е, однос ПДР-е према 
релевантним планским и другим документима; 

- Опште и посебне циљеве Стратешке процене и 
индикаторе; 

- Процену могућих утицаја на животну средину: 
приказ стања животне средине на подручју ПДР-е; 
варијанте развоја планског подручја, укључујући 
сценарио нултог развоја и варијанте развоја и заштите 
планског подручја повољне са аспекта заштите животне 
средине; процену утицаја варијантних решења на 
животну средину, опис мера за спречавање и 
ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја 
на животну средину, поређење варијантних решења и 
приказ разлога за избор најповољнијег; процену утицаја 
планских решења на животну средину, опис мера за 
спречавање и ограничавање негативних и увећање 
позитивних утицаја на животну средину; начин на који 
су при процени узети у обзир елементи животне средине 
и карактеристике утицаја; 

- Смернице за израду стратешких процена на 
нижим хијерархијским нивоима; 

- Програм праћења стања животне средине у 
току спровођења ПДР-е; 

- Приказ коришћене методологије; 
- Приказ начина одлучивања, опис разлога 

одлучујућих за избор ПДР-е са аспекта разматраних 
варијантних решења и приказ начина на који су питања 
животне средине укључена у ПДР-е; 

- Учешће заинтересованих страна у поступку 
израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени; 

-  Извод из Стратешке процене (закључак - 
нетехнички резиме). 
 

Члан 7. 
Носилац израде Стратешке процене је орган 

управе општине Бор надлежан за послове просторног и 
урбанистичког планирања. 

Стручни обрађивач Стратешке процене 
одредиће се у складу са прописима којима се уређују 
јавне набавке. 

Члан 8. 
Министарства, посебне организације, јавна 

предузећа и установе надлежне за послове 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, саобраћаја, 
телекомуникација, енергетике, економије и регионалног 
развоја, туризма, заштите животне средине и просторног 
планирања, заштите споменика културе, заштите 
природе, као и други заинтересовани органи и 
организације, доставиће у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке све расположиве податке, 
услове и документацију од значаја за израду Стратешке 
процене из делокруга свог рада носиоцу израде 
Стратешке процене.  

Члан 9. 
Рок за израду Стратешке процене је 10 месеци 

од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР-е. 
Стручни тим за израду Стратешке процене биће 

састављен од стручњака одговарајућег профила. 
Стратешка процена вршиће се у складу са 

европским и међународним принципима теорије и добре 
праксе у изради стратешке процене утицаја на животну 
средину за исту врсту планских докумената. 

Члан 10. 
Средства за израду Стратешке процене 

обезбеђују се у бџету општине Бор. 
 

Члан 11. 
Учешће јавности у разматрању Извештаја о 

стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида 
у Нацрт ПДР-е, у трајању од 30 дана, у просторијама 
општине Бор. 

Члан 12. 
Одлука о изради Стратешке процене је саставни 

део Одлуке о изради ПДР-е. 
 

Члан 13. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бор".  
 

Број: 501-124/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                                                        ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
 84 

На основу чланa 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука 
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 
145/14) и члана 43. Статута општине Бор („Службени 
лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), 
Скупштина oпштине Бор, на седници одржаној дана 28. 
јуна 2016. године, дoнела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
ГРОБЉА У БРЕСТОВЦУ 

 
Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
гробља у Брестовцу  (у даљем тексту: ПДР). 
 

Члан 2. 
Циљ израде ПДР-е је стварање планског основа 

за изградњу и уређење гробља у Брестовцу у складу са 
одредбама Просторног плана општине Бор („Службени 
лист општине Бор“, бр. 2/14 и 3/14) као и у складу са 
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одредбама Генералног урбанистичког плана Бора 
(„Службени лист општине Бор“, бр. 20/15).  

 
Члан 3. 

Границом ПДР-е обухваћен је део подручја КО 
Брестовац, у површини од око 3,5 ha  у складу са 
правилима дефинисаним у Просторном плану општине 
Бор и у Генералном урбанистичком плану Бора. Граница 
ПДР-е приказана је на графичком прилогу који чини 
саставни део ове одлуке.  

Границом ПДР-е обухваћене су следеће 
катастарске парцеле: 

- Целе катарстарске парцеле број: 5448/1, 4594, 
5447/3, 5447/2, 5447/7 све КО Брестовац, 
-  Делови катастарских парцела број: 5447/1, 
4591, 4595 све КО Брестовац.  
Коначна граница ПДР-е утврдиће се приликом 

израде и верификације нацрта ПДР-е. 
 

Члан 4. 
Развој комуналне инфраструктуре подразумева 

санирање и уређење гробаља, опремање гробљанским 
грађевинама гробља у МЗ Брезоник, планско 
проширивање новог градског гробља, као и једног броја 
сеоских гробаља (Брестовац, Доња Бела Река, Злот, 
Бучје, Метовница, Шарбановац), уз утврђивање 
надлежности комуналног предузећа и евентуално других 
субјеката над свим гробљима; изградњу нових и 
одржавање и опремање постојећих сточних гробаља 
(Метовница, Оштрељ, Слатина) и др. 

 
Члан 5. 

Урeђeњe грoбљa нa подручју Генералног 
урбанистичког плана Бора рeaлизoвaћe сe и проширењем 
постојећег гробља у Брестовцу за око 1 000 гробних 
места; сaнaциjoм, oпрeмaњeм грoбљaнским грaђeвинaмa, 
урeђeњeм и oдржaвaњeм пoстojeћих грoбaљa нa градском 
подручју у склaду сa прaвилимa и стaндaрдимa 
утврђeним зaкoнoм и oпштинскoм oдлукoм.  

Надлежности јавног комуналног предузећа „3. 
октобар“ као стараоца, треба установити и за гробље у 
Брестовцу, које сада одржава МЗ Брестовац. 

 
Члан 6.  

Графички део ПДР-е израђује се на овереном 
катастарско-топографском, односно овереном 
топографском, односно овереном катастарском плану у 
размери 1:1000 или 1:500, изузетно и у размери 1:2500.  

Опшштина Бор прибавиће од Републичког 
геодетског завода – надлежне службе за катастар 
непокретности све потребне подлоге.  

 
Члан 7. 

Основни принципи просторног развоја 
општине су: промоција oдрживости развоја свих 
економских (посебно рударских) и других активности у 
простору; рационално коришћење и очување 
територијалног капитала, локалног и регионалног 
идентитета, заштита јавног интереса и јавних добара; 
превенција, санација, смањење и ограничење загађивања 
животне средине; инклузивност – антиципирање и 
партиципација широког круга актера и грађана у 
креирању и управљању променама у домену економије и 
социјалног развоја; економска оправданост, социјална 
прихватљивост и просторно-еколошка предострожност у 
избору програма и пројеката/локација; поступност у 
примени принципа одрживог развоја; корпоративна 
социјална и еколошка одговорност; подстицање 
територијалне кохезије ради смањења просторних 
неравномерности; енергетска ефикасност; унапређење 
локалног идентитета уз функцијску специјализацију; 

повећање локалне територијалне и економске 
конкурентности, атрактивности и приступачности 
подручја; регионална интегрисаност и функционално 
повезивање са суседством и ширим окружењем; заштита 
и презентација природне и културне баштине; 
транспарентност у доношењу планских и инвестиционих 
одлука. 

Члан 8. 
Реализацијом планских решења ПДР-е стварају 

се услови за остваривање једног од општих циљева 
просторног развоја Бора утврђених Генералним 
урбанистичким планом Бора, а то је: реконструкција и 
изградња осталих инфраструктурних и комуналних 
система у неопходном обиму. 

  
Члан 9.  

ПДР-е утврђују се локација и урбанистичко-
технички услови за подизање објеката неопходних за 
вршење погребне делатности (мртвачнице, продавнице и 
други објекти), комуналних уређаја и инсталација, 
спољних и унутрашњих саобраћајница, за одређивање 
гробних места, за изградњу гробница, других спомен 
објеката и за подизање споменика. 

ПДР-е дефинисати правила за уређивање и 
одржавање гробља: опремање простора за сахрањивање, 
уређивање, опремање и одржавање објеката и уређаја на 
гробљу који служе за обављање погребне услуге 
(крематоријум, капеле, чуварске кућице, јавни WЦ-и, 
јавне чесме и сл.), уређивање и одржавање путева и стаза 
унутар гробља и простора између гробних места, 
одржавање зеленила, јавне расвете, чистоће и реда на 
гробљу, уклањање снега и леда унутар гробља, као и 
обављање других послова који су у вези са уређивањем и 
одржавањем гробља и одржавањем гробних места и 
надгробних обележја. 

Члан 10. 
Рок израде ПДР-е је 8 (осам) месеци од дана 

ступања на снагу ове одлуке. Рок за доношење ПДР-е од 
стране Скупштине општине Бор не би требао бити дужи 
од два месеца од његове израде. 

 
Члан 11. 

Средства за израду ПДР-е обезбедиће се из 
буџета општине Бор и других извора (су)финансирања. 

Оквирна средства за израду ПДР-е износе 
1.200.000,00 динара (са ПДВ-ом). 

 
Члан 12. 

Израда ПДР-е  повериће  се правном лицу 
изабраном у складу са Законом о јавним набавкама. 

Члан 13. 
По доношењу ове одлуке носилац израде Плана 

организује рани јавни увид, односно упознавање јавности 
са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим 
решењима за развој просторне целине као и ефектима 
планирања. 
 

Органи, организације и јавна предузећа, који су 
овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење 
простора и изградњу објеката биће позвани да дају своје 
мишљење у погледу услова и неопходног обима и 
степена процене утицаја на животну средину. 

Рани јавни увид оглашава се седам дана пре 
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и 
у електронском облику на интернет страници општине 
Бор. 

Рани јавни увид траје 15 (петнаест) дана од дана 
објављивања. 

Рани јавни увид обавља Комисија за планове 
општине Бор. 
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Члан 14. 
Пре подношења предлога планског документа 

органу надлежном за његово доношење извршиће се 
стручна контрола и јавни увид нацрта ПДР-е. 
 

Члан 15. 
Стручну контролу нацрта ПДР-е  извршиће 

Комисија за планове општине Бор. 
 

Члан 16. 
Након стручне контроле извршиће се излагање 

нацрта ПДР-е  на јавни увид. 
Излагање нацрта ПДР-е  на јавни увид оглашава 

се у дневном и локалном листу, огласној табли Општине 
Бор и путем локалних радио и телевизијских станица. 

О излагању нацрта ПДР-е  на јавни увид 
стараће се општински орган надлежан за послове 
просторног и урбанистичког планирања.  

Излагање нацрта ПДР-е  на јавни увид траје 30 
дана од дана оглашавања јавног увида путем средстава 
јавног информисања. 

О извршеном јавном увиду надлежни орган 
сачињава извештај о извршеном јавном увиду, са свим 
примедбама и одлукама по свакој примедби.  

Извештај из става 5. овог члана доставља се 
носиоцу израде планског документа, који је дужан да у 
року од 30 дана поступи по одлукама из извештаја о 
извршеном јавном увиду. 

Уколико након излагања нацрта ПДР-е  
надлежни орган утврди да да усвојене примедбе 
суштински мењају плански документ, доноси одлуку 
којом се носиоцу израде налаже да изради нови нацрт 
ПДР-е у року који не може бити дужи од 60 дана од дана 
доношења одлуке. 

Члан 17. 
За потребе израде ПДР-е  приступа се изради 

Стратешке процене утицаја на животну  средину, која је 
саставани део плана, а у складу са Извештајем о 
стратешкој процени утицаја Просторног плана општине 
Бор на животну средину („Службени лист општине Бор, 
бр. 2/14 и 3/14) и у складу са Извештајем о стратешкој 
процени утицаја Генералног урбанистичког плана Бора 
на животну средину („Службени лист општине Бор“, бр. 
20/15 и 21/15). 

  
Члан 18. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
 

Број: 350-132/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године 
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На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана 43. Статута 
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-
пречишћен текст), Скупштина oпштине Бор, на седници 
одржаној дана 28. јуна 2016. године, дoнела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У 

БРЕСТОВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
Приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације гробља у Брестовцу  на 
животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена). 

Члан 2. 
Разлози за израду стратешке процене 

дефинисани су на основу територијалног обухвата и 
одредби из стратешке процене утицаја Просторног плана 
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 2/14 и 
3/14) и Генералног урбанистичког плана Бора 
(„Службени лист општине Бор“, број 20/15 и 21/15) , на 
следећи начин:  

- значај Плана детаљне регулације гробља у 
Брестовцу  (у даљем тексту: ПДР) на заштиту животне 
средине и одрживи развој произилази из потребе да се 
заштити животна средина, побољша квалитет живота и 
обезбеди одрживи развој на подручју у окружењу ПДР-е;  

- потребе да се у планирању просторног развоја 
подручја ПДР-е сагледају питања заштите животне 
средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући 
начин; 

- обавеза успостављена Извештајем о 
стратешкој процени утицаја Просторног плана општине 
Бор на животну средину, 

- обавеза успостављена Извештајем о 
стратешкој процени утицаја Генералног урбанистичког 
плана Бора на животну средину. 
 

Члан 3. 
Стратешка процена ради се за подручје које 

обухвата део подручја КО Брестовац, у површини од око 
3,5 ha  у складу са правилима дефинисаним у 
Просторном плану општине Бор и у Генералном 
урбанистичком плану Бора.  

Подручје за које се ради Стратешка процена 
обухвата следеће катастарске парцеле: 

- Целе катарстарске парцеле број: 5448/1, 4594, 
5447/3, 5447/2, 5447/7 све КО Брестовац, 
-  Делове катастарских парцела број: 5447/1, 
4591, 4595 све КО Брестовац.  
 

Члан 4. 
Израда Стратешке процене је заснована на 

планској и студијско - аналитичкој документацији из 
области просторног планирања, заштите животне 
средине и другој релевантној документацији. 
 

Члан 5. 
Стратешком проценом биће разматрана питања 

заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе и 
природних добара и прекограничних утицаја на животну 
средину, као и друга питања за која се у току израде 
утврди да захтевају одговарајућу обраду. 
 

Члан 6. 
Извештај о стратешкој процени, као документ 

којим се приказује поступак израде Стратешке процене, 
резултати до којих се дошло и начин интегрисања у 
поступак припреме ПДР-е, садржи: 

- Полазне основе Стратешке процене: обухват, 
предмет и циљеви ПДР-е, однос ПДР-е према 
релевантним планским и другим документима; 

- Опште и посебне циљеве Стратешке процене и 
индикаторе; 

- Процену могућих утицаја на животну средину: 
приказ стања животне средине на подручју ПДР-е; 
варијанте развоја планског подручја, укључујући 
сценарио нултог развоја и варијанте развоја и заштите 
планског подручја повољне са аспекта заштите животне 
средине; процену утицаја варијантних решења на 
животну средину, опис мера за спречавање и 
ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја 
на животну средину, поређење варијантних решења и 
приказ разлога за избор најповољнијег; процену утицаја 
планских решења на животну средину, опис мера за 
спречавање и ограничавање негативних и увећање 



28. јун 2016.                    „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                             БРОЈ 12                                                  954 
 
позитивних утицаја на животну средину; начин на који 
су при процени узети у обзир елементи животне средине 
и карактеристике утицаја; 

- Смернице за израду стратешких процена на 
нижим хијерархијским нивоима; 

- Програм праћења стања животне средине у 
току спровођења ПДР-е; 

- Приказ коришћене методологије; 
- Приказ начина одлучивања, опис разлога 

одлучујућих за избор ПДР-е са аспекта разматраних 
варијантних решења и приказ начина на који су питања 
животне средине укључена у ПДР-е; 

- Учешће заинтересованих страна у поступку 
израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени; 

- Извод из Стратешке процене (закључак - 
нетехнички резиме). 

Члан 7. 
Носилац израде Стратешке процене је орган 

управе општине Бор надлежан за послове просторног и 
урбанистичког планирања. 

Стручни обрађивач Стратешке процене 
одредиће се у складу са прописима којима се уређују 
јавне набавке. 

Члан 8. 
Министарства, посебне организације, јавна 

предузећа и установе надлежне за послове 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, саобраћаја, 
телекомуникација, енергетике, економије и регионалног 
развоја, туризма, заштите животне средине и просторног 
планирања, заштите споменика културе, заштите 
природе, као и други заинтересовани органи и 
организације, доставиће у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке све расположиве податке, 
услове и документацију од значаја за израду Стратешке 
процене из делокруга свог рада носиоцу израде 
Стратешке процене.  

Члан 9. 
Рок за израду Стратешке процене је 10 месеци 

од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПДР-е. 
Стручни тим за израду Стратешке процене биће 

састављен од стручњака одговарајућег профила. 
Стратешка процена вршиће се у складу са 

европским и међународним принципима теорије и добре 
праксе у изради стратешке процене утицаја на животну 
средину за исту врсту планских докумената. 
 

Члан 10. 
Средства за израду Стратешке процене 

обезбеђују се у бџету општине Бор. 
 

Члан 11. 
Учешће јавности у разматрању Извештаја о 

стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида 
у Нацрт ПДР-е, у трајању од 30 дана, у просторијама 
општине Бор. 

Члан 12. 
Одлука о изради Стратешке процене је саставни 

део Одлуке о изради ПДР-е. 
 

Члан 13. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бор".  
 

Број: 501-125/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР        
                                                                                                                                                    

                                                        ПРЕДСЕДНИК, 
              Видоје Адамовић, с.р. 
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На основу чланa 46. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука 
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 
145/14) и члана 43. Статута Општине Бор („Службени 
лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), 
Скупштина oпштине Бор, на седници одржаној дана 28. 
јуна 2016. године, дoнела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ   
ТУРИСТИЧКОГ ПОДРУЧЈА СТОЛ 

 
Члан 1. 

Приступа се изради Плана генералне регулације 
туристичког подручја Стол (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

Циљ израде Плана је формирање планских 
основа за рационалну организацију, уређивање и 
коришћење простора у обухвату Плана чиме се стварају 
услови за организовање квалитетне туристичке понуде и 
прогресивног развоја туризма у општини Бор. 

Израдом и доношењем овог Плана реализује се 
једна од обавеза прописаних Просторним планом 
општине Бор. 

Члан 3. 
План се доноси као развојни план, са општим 

елементима просторног развоја као и са елементима 
плана детаљне регулације. 

План ће се заснивати на расположивој 
студијско-планско-техничкој и другој документацији која 
је од значаја за израду Плана. 

План ће бити усклађен са Просторним планом 
Републике Србије, Регионалним просторним планом 
Тимочке Крајине  и Просторним планом општине Бор. 

 
Члан 4. 

Подучје обавезног обухвата Плана приказано је 
и у Просторном плану општине Бор („Службени лист 
општине Бор“, бр. 2/14 и 3/14) и дато је на графичком 
прилогу који чини саставни део ове одлуке.   

Коначне границе Плана биће утврђене у нацрту 
Плана.   

Члан 5. 
У складу са Простроним планом Републике 

Србије 2010-2020 године („Службени гласник РС“, бр. 
88/10): 

1) основни циљ просторног развоја туризма у 
Републици Србији   је просторно-еколошка подршка 
остваривању концепта одрживог развоја туризма, 
компромисним интегрисањем принципа и стратешких, 
планских и програмских докумената развоја туризма, 
заштите и уређења туристичких простора, уз оптимално 
задовољавање социјалних, економских, просторно-
еколошких и културних потреба националног и локалног 
нивоа, интереса тржишта и услова прекограничне и 
међународне сарадње; 

  
2) оперативни циљеви просторног развоја 

туризма у Републици Србији су: реализација 
туристичких развојних пројеката на постојећим и новим 
дестинацијама уз комплетирање и заокруживање 
целогодишње туристичке понуде и интензивирање њеног 
коришћења;  резервација, заштита и активирање нових 
туристичких подручја, зависно од могућности државног 
финансирања некомерцијалних основа туризма; јачање 
постојећих и увођење нових туристичких производа (на 
националном, регионалном и локалном нивоу) - градских 
одмора, кружних путовања (са најразноврснијим 
итинерерима на природним, културно- историјским и 
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другим мотивима), наутике, тематских паркова, еко-
туризма; стимулисање најзначајнијих функција 
социјалног туризма, посебно рекреације и спорта деце и 
омладине; просторно-функционално структурирање 
територије Републике Србије на туристичке кластере, уз 
издвајање приоритетних туристичких дестинација/регија, 
праваца и места; изградња туристичке инфраструктуре, 
унапређење путног, железничког и пловног саобраћаја; 
обезбеђење нискобуџетних и чартер авиопревозника; 
унутрашње повезивање туристичких дестинација 
туристичким путевима; унапређење система туристичке 
сигнализације; унапређење водопривреде и енергетике за 
потребе туризма; увођење иновативних решења у 
информационим и комуникационим технологијама; 
усклађивање инфраструктуре, јавних служби, услуга, 
рекреације и спорта са истовременим потребама сталних 
становника и туриста; израда парцијалних стратегија 
развоја значајнијих туристичких производа; израда и 
реализација просторних и урбанистичких планова 
туристичких дестинација и развојних програма 
конкурентне туристичке понуде; формирање 
недостајућих туристичких организација на регионалном 
и локалном нивоу; информатичка подршка развоју 
туризма, пре свега успостављањем јединствене и ажурне 
туристичке статистике смештаја, промета и др; 
истраживачка подршка развоју туризма, посебно у 
испитивању актуелних трендова и промена у домену 
туристичке тражње и туристичких производа. 
Концепција развоја. За социо-економске, просторно-
еколошке и културне прилике у Републици Србији 
релевантни су између осталих и следећи туристички 
производи: touring (кружна и линеарна туристичка 
путовања/туре/путеви - националних паркова, планина, 
клисура, пећина, римских палата и споменика, 
средњовековних манастира, дунавских мотива, салаша, 
вина и гастрономије, бициклизма (Euro Velo 6), 
пешачења (Е4 и Е7), јахања, лова, риболова и др; бањски 
туризам (здравствени/балнеолошки, климатски и 
wellness/рекреативни); наутички и други видови водног 
туризма. 

Један од оперативних цеиљева Просторног 
плана Републике Србије 2010-2020. године јесте и израда 
парцијалних стратегија развоја значајнијих туристичких 
производа; израда и реализација просторних и 
урбанистичких планова туристичких дестинација и 
развојних програма конкурентне туристичке понуде. 
 

Члан 6. 
Обавезе дефинисане Регионалним простроним 

планом Тимочке Крајине („Службени гласник РС“, бр.  
51/11) су следеће мере за искоришћење туристичких 
потенцијала: 

1) економскe мере - подстицање и усмеравање 
развоја туризма кроз монетарне и фискалне инструменте. 
Монетарни инструменти су: oбезбеђење и удруживање 
директних државних улагања из буџета, као и из буџета 
општина/градова, НИП-а и других фондова, привлачење 
страних донаторских средстава, развојни кредити и 
субвенциониране камате и др. за израду и спровођење 
програма развоја туризма обухваћених општина/градова, 
прибављања и уређења грађевинског земљишта, развоја 
туристичке инфраструктуре и супраструктуре и др. 
Фискални  инструменти су: ослобађање или смањење 
пореза на добит, ослобађање или смањење пореза на 
новозапослене, диференциране боравишне таксе, 
диференциране туристичке накнаде, пенали за изградњу 
неадекватних капацитета на приоритетним туристичким 
локацијама, преношење губитака у наредне године, убрзана 
амортизација, концесије, ниже царине на увоз опреме и др; 

2) организационо-институционалне мере - 
модели уговорног повезивања/организовања, односно 
различити видови кластерског и дестинацијског удруживања 

(републичких, регионалних и локалних) туристичких 
субјеката, у креирању туристичких производа тимочких 
туристичких простора/дестинација; избор управљача и 
контролу ефикасности управљања одрживим развојем 
туризма, реализацијом програма развоја туризма и 
пројеката развоја туристичке инфраструктуре и 
супраструктуре, односно уређењем грађевинских 
подручја/локација туристичких дестинација; и   

3) правнe и планскe мере/инструменти - 
дефинишу интегрално планирање развоја туризма, 
резервацију простора туристичких простора од 
републичког значаја, одрживо коришћење туристичких 
простора и послове од посебног значаја за развој 
туризма, лиценцирање и утврђивање стандарда и др.   

Према одредбама Регионалног простроног 
плана Тимочке Крајине утврђује се обавеза његове даље 
планске разраде при чему ће приоритет у припремању и 
доношењу урбанистичких планова, имати седишта 
општина/градова, бањска и друга туристичка места, 
микроразвојни центри (посебно у пограничним 
подручјима), просторне културно-историјске целине и 
археолошки локалитети, енергетски објекти и зоне 
експлоатације минералних сировина, као и зоне изградње за 
индустрију, МСП и инфраструктурних система (посебно од 
регионалног значаја и трансграничне сарадње) чији ће 
развој подстицати Република. 
 

Члан 7. 
Према Просторном плану општине Бор 

(„Службени лист општине Бор“, бр. 2/14 и 3/14) Развој 
туризма на територији општине одвијаће се у оквиру 
борског рејона са бањама, језером и планинама.  

Просторним планом општине Бор утврђена је 
његова индиректна примена разрадом планских решења 
урбанистичким плановима, као и обавеза израде плана 
генералне регулације и за туристичко подручје на Столу. 

Према Уредби о еколошкој мрежи Републике 
Србије, посебним мерама заштите се на територији 
општине Бор морају обухватити и следећа еколошки 
значајна подручја:  

- предео Велики крш – Стол и клисура Лазареве 
реке, који су издвојени као међународно значајно 
подручје за биљке (IPA / Important Plant Area); 

- Велики крш – Стол и припадајући делови 
Малог крша и Дели Јована, заштићени у рангу 
одабраног подручја за дневне лептире (РВА / Prime 
Butterfly Area). 

Члан 8. 
У близини просторног обухвата Плана налази 

се део трасе Европског пешачког коридора Е4 који се у 
планким решењима треба третирати на одговарајући 
начин - у складу са прописима којима се уређују ови 
коридори, као и у складу са захтевима за јачање 
туристичке понуде и атрактивности планског подручја. 
 

Члан 9. 
Општинска управа Бор од подлога неопходних 

за израду Плана располаже ортофото подлогама 
резолуције до 40 cm у .tif и .ecw формату. 
 

Члан 10. 
Основни принципи просторног развоја 

Општине су: промоција oдрживости развоја свих 
економских (посебно рударских) и других активности у 
простору; рационално коришћење и очување 
територијалног капитала, локалног и регионалног 
идентитета, заштита јавног интереса и јавних добара; 
превенција, санација, смањење и ограничење загађивања 
животне средине; инклузивност – антиципирање и 
партиципација широког круга актера и грађана у 
креирању и управљању променама у домену економије и 
социјалног развоја; економска оправданост, социјална 
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прихватљивост и просторно-еколошка предострожност у 
избору програма и пројеката/локација; поступност у 
примени принципа одрживог развоја; корпоративна 
социјална и еколошка одговорност; подстицање 
територијалне кохезије ради смањења просторних 
неравномерности; енергетска ефикасност; унапређење 
локалног идентитета уз функцијску специјализацију; 
повећање локалне територијалне и економске 
конкурентности, атрактивности и приступачности 
подручја; регионална интегрисаност и функционално 
повезивање са суседством и ширим окружењем; заштита 
и презентација природне и културне баштине; 
транспарентност у доношењу планских и инвестиционих 
одлука. 

Члан 11. 
Општи циљеви развоја, уређења и заштите 

подручја општине Бор и простора обухваћеног Планом 
јесу: 

1) функционално интегрисање Oпштине са 
окружењем кроз бољу саобраћајну, информациону, 
економску и културну повезаност и сарадњу; 
заустављање даље деградације животне средине, 
угрожавања и уништавања природних и туристичких 
ресурса, природних и културних добара, сузбијање 
раубовања и ненаменског коришћења простора и 
непланске изградње, нарочито ревитализацијом 
угрожених подручја; 

2) очување биолошке разноврсности, 
геонаслеђа и предела; обезбеђење трајне заштите 
природних и културних вредности и њихово одрживо 
коришћење у оквиру рекреације, туризма и 
комплементарних активности, едукације и научних 
истраживања. 

Оперативни циљеви развоја туризма и заштите 
животне средине су: 

1) заштита и унапређење темељних услова 
природе, животне средине и ресурса за развој туризма; 

2) организовање, уређивање и коришћење 
туристичких простора по критеријумима и 

3) стандардима заштите животне средине, 
природе, природне и културне баштине; укључивање 
туризма у унапређење квалитета животне средине, 
очување и промоцију природних вредности и културног 
наслеђа (организационо, финансијско и др.); 

4) подстицање развоја туристичких активности 
са најповољнијим условима за максимално продужење 
туристичке сезоне: унапређењем постојећих видова 
пословног, манифестационог, и екскурзионог туризма, 
као и бањског, излетничко рекреативног, 
дечијег/омладинског, ловног, спортског и конгресног 
туризма; организовањем видова излетничког и 
стационарног зимског и летњег спортско рекреативног 
туризма и сеоског туризма, као и излетничког - 
споменичког, еколошког, етнолошког, ловног и 
риболовног туризма, геотуризма и др.; 

5) организовање јединствене понуде града, 
туристичких центара, пунктова и села, као и понуде у 
простору Општине (туристички смештај, јавне службе, 
спортско рекреативни садржаји, излетнички и 
планинарски итинерери, ловишта и др.); 

6) интензивирање туристичке сарадње са 
општином Зајечар (на мотивима блиских ресурса, услуга 
аеродрома у Бору, термоминералних извора у 
Николичеву и др.); 

7) квалитетно саобраћајно повезивање општине 
Бор са Дунавом и другим дестинацијама у суседним 
општинама; 

8) комплетно саобраћајно повезивање 
туристичких ресурса и садржаја Бора и околине (јавни 
превоз, Европски пешачки коридор Е4, као и излетничке 
и планинарске стазе за пешаке, планинске бициклисте, 
јахаче и друге стазе); 

9) обнова и комплетирање техничке 
инфраструктуре и комуналне опреме у функцији туризма 
(водоснабдевање, канализација, енергетске и 
телекомуникационе инсталације, елиминација смећа, 
уређење пијаца, јавних зелених површина и др.); 

10) активирање комплементарних активности 
посредством туризма (развој села и пољопривреде, мале 
привреде, јавних служби, саобраћаја и др.), уз очување, 
презентацију и активирање вредности природне и 
културне баштине; 

11) обезбеђивање обима и стандарда сервиса и 
јавних служби (посебно трговине, занатских сервиса, 
здравства, културе, администрације и др.), у складу са 
потребама сталних становника и туриста; и 

12) успостављање информационог система и 
система мониторинга о смештајним капацитетима и 
туристичком промету Општине. 
 

Члан 12. 
На овом простору развијаће се излетнички 

планински, климатски и спортско-рекреативни туризам, 
ловни и други облици туризма специјалних интереса 
(еко-туризам, 
спелеологија, пењање, планинарење, планински 
бициклизам, јахање, параглајдинг, змајарење и др.), уз 
стационарни сеоски туризам. Са обухваћеним деловима 
наведених планина, ловиштима и селима, овај већи део 
територије општине представља секундарну, 
дисконтинуалну туристичку зону. 

Планско подручје представља  туристички 
простор планине Мали крш (део) – Велики крш – Стол – 
Голи крш (подручје еколошке мреже), са сеоским 
туристичким насељима Горњане, Лука и Бучје, 
планинарским пунктом Стол, излетничким и 
планинарским стазама  у оквиру секундарне 
дисконтинуалне туристичке зоне на осталом делу 
општине. 

У Просторном плану општине Бор организација 
и дистрибуција туристичких капацитета на подручју 
Плана предвиђа за  планинарски пункт Стол – 50 
лежајева (40 постојећих и 10 нових) у планинарском 
дому, са скијалиштем, алпинистичким и излетничким 
полигоном. 

На планском подручју нема већих еколошких 
ограничења за рекреацију и спорт, изградиће се и 
уредити следећи садржаји: на Столу ће се проширити и 
комплетирати започето мало алпско скијалиште 
(изградњом 1-2 ски-лифта и 2-3 ски-стазе, док би 
постојеће скијалиште остало у функцији ски-школе), уз 
уређење нордијске ски-стазе на Голом кршу, изградњу 
отворених терена за мале спортове, стреличарство, 
полетишта змајара и параглајдериста (са неопходним 
пратећим објектима у функцији скијалишта, 
угоститељства, свлачионица и санитарија). 

Планско подручје повезати са европским 
пешачким коридором Е4, као и са европским 
бициклистичким коридором Euro Velo 6.  
 

Члан 13. 
Планом створити могућност да се планско 

подручје уреди на начин који омогућава целогодишње 
коришћење овог туристичко-рекреативног простора. 
 

Члан 14. 
Носилац израде Плана дужан је да обезбеди 

прибављање мишљења, услова и сагласности надлежних 
органа и организација прописаних законом, као и да 
осигура сардњу и усаглашавање ставова са свим 
релевантним субјектима планирања. 

Органи, организације и јавна предузећа који су 
овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и 
уређење простора и изграње објеката, у фази израде или 
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измене планских докумената дужни су да на захтев 
надлежног органа општинске управе Бор, у року од 30 
дана, доставе све тражене податке, без накнаде. 

Овлашћени органи из претходног става овог 
члана, уступиће, на захтев надлежног органа Општинске 
управе Бор, постојеће копије топографског и катастског 
плана, односно дигиталне записе, односно катастар 
подземних инсталација, односно ортофото снимке, у 
року од 30 дана без накнаде.     

 
Члан 15. 

Рок израде Плана је 10 месеци од дана ступања 
на снагу ове одлуке, с тим да рок доношења Плана не би 
требао биди дужи од 12 месеци од дана ступања на снагу 
ове одлуке. 

Члан 16. 
Средства за израду Плана обезбедиће се из 

буџета општине Бор и других извора (су)финансирања. 
Оквирна средства за финансирање израде овог Плана 
износе 1.400.000,00 динара (са ПДВ-ом). 

 
Члан 17. 

Израда Плана повериће се стручном обрађивачу 
– правном лицу изабраном у складу са Законом о јавним 
набавкама. 

Члан 18. 
 По доношењу ове одлуке носилац израде Плана 
организује рани јавни увид, односно упознавање јавности 
са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим 
решењима за развој просторне целине као и ефектима 
планиорања. 

Органи, организације и јавна предузећа, који су 
овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење 
простора и изградњу објеката биће позвани да дају своје 
мишљење у погледу услова и неопходног обима и 
степена процене утицаја на животну средину. 

Рани јавни увид оглашава се седам дана пре 
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и 
у електронском облику на интернет страници општине 
Бор. 

Рани јавни увид траје 15 (петнаест) дана од дана 
објављивања. 

Рани јавни увид обавља Комисија за планове 
општине Бор. 

Члан 19. 
Пре подношења предлога планског документа 

органу надлежном за његово доношење извршиће се 
стручна контрола и јавни увид у нацрт Плана. 
 

Члан 20. 
Стручну контролу нацрта Плана извршиће 

Комисија за планове општине Бор. 
 

Члан 21. 
Након стручне контроле извршиће се излагање 

нацрта Плана на јавни увид. 
Излагање нацрта Плана на јавни увид оглашава 

се у дневном и локалном листу, огласној табли општине 
Бор и путем локалних радио и телевизијских станица. 

О излагању нацрта Плана на јавни увид стараће 
се општински орган надлежан за послове просторног и 
урбанистичког планирања.  

Излагање нацрта Плана на јавни увид траје 30 
дана од дана оглашавања јавног увида путем средстава 
јавног информисања. 

О извршеном јавном увиду надлежни орган 
сачињава извештај о извршеном јавном увиду, са свим 
примедбама и одлукама по свакој примедби.  

Уколико након излагања нацрта Плана 
надлежни орган утврди да да усвојене примедбе 
суштински мењају плански документ, доноси одлуку 
којом се стручном обрађивачу Плана налаже да изради 

нови нацрт Плана као и одлуку о (не)излагању новог 
нацрта Плана на јавни увид. 

 
Члан 22. 

За потребе израде Плана приступа се изради 
стратешке процене утицаја Плана на животну  средину, у 
складу са одредбама Извештаја о стратешкој процени 
утицаја Просторног плана општине Бор на животну 
средину („Службени лист општине Бор“, бр 2/14 и 3/14). 

  
Члан 23. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
 

Број: 350-133/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                                                         ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
 87 

На основу члана 9. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана 43. Статута 
општине Бор („Службен и лист општине Бор“, бр. 6/15-
пречишћен текст), Скупштина oпштине Бор, на седници 
одржаној дана 28. јуна 2016. године, дoнела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ   

ТУРИСТИЧКОГ ПОДРУЧЈА СТОЛ НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

Приступа се изради стратешке процене утицаја 
Плана генералне регулације туристичког подручја Стол 
на животну средину (у даљем тексту: Стратешка 
процена). 

Члан 2. 
Разлози за израду стратешке процене 

дефинисани су на основу територијалног обухвата и 
одредби из стратешке процене утицаја Просторног плана 
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 2/14 и 
3/14) , на следећи начин:   

- значај Плана генералне регулације 
туристичког подручја Стол (у даљем тексту: ПГР) на 
заштиту животне средине и одрживи развој произилази 
из потребе да се заштити животна средина, побољша 
квалитет живота и обезбеди одрживи развој на подручју 
ПГР-а и околине;  

- потребе да се у планирању просторног развоја 
подручја ПГР-а сагледају питања заштите животне 
средине и обезбеди њихово решавање на одговарајући 
начин; 

- чињенице да ПГР представља оквир за 
припрему и реализацију планова детаљне регулације, 
развојних пројеката, програма и инвестиционих одлука, 

- обавеза успостављена Извештајем о 
стратешкој процени утицаја Просторног плана општине 
Бор на животну средину. 

 
Члан 3. 

Стратешка процена ради се за подурчје 
обухваћено границама Плана генералне регулације 
туристичког подручја Стол, које је дефинисано 
Просторним планом општине Бор.  
 

Члан 4. 
Израда Стратешке процене је заснована на 

планској и студијско - аналитичкој документацији из 
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области просторног планирања, заштите животне 
средине и другој релевантној документацији. 

 
Члан 5. 

Стратешком проценом биће разматрана питања 
заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе и 
природних добара и прекограничних утицаја на животну 
средину, као и друга питања за која се у току израде 
утврди да захтевају одговарајућу обраду. 
 

Члан 6. 
Извештај о стратешкој процени, као документ 

којим се приказује поступак израде Стратешке процене, 
резултати до којих се дошло и начин интегрисања у 
поступак припреме ПГР-е, садржи: 

- Полазне основе Стратешке процене: обухват, 
предмет и циљеви ПГР-е, однос ПГР-е према 
релевантним планским и другим документима; 

- Опште и посебне циљеве Стратешке процене и 
индикаторе; 

- Процену могућих утицаја на животну средину: 
приказ стања животне средине на подручју ПГР-е; 
варијанте развоја планског подручја, укључујући 
сценарио нултог развоја и варијанте развоја и заштите 
планског подручја повољне са аспекта заштите животне 
средине; процену утицаја варијантних решења на 
животну средину, опис мера за спречавање и 
ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја 
на животну средину, поређење варијантних решења и 
приказ разлога за избор најповољнијег; процену утицаја 
планских решења на животну средину, опис мера за 
спречавање и ограничавање негативних и увећање 
позитивних утицаја на животну средину; начин на који 
су при процени узети у обзир елементи животне средине 
и карактеристике утицаја; 

- Смернице за израду стратешких процена на 
нижим хијерархијским нивоима; 

- Програм праћења стања животне средине у 
току спровођења ПГР-е; 

- Приказ коришћене методологије; 
- Приказ начина одлучивања, опис разлога 

одлучујућих за избор ПГР-е са аспекта разматраних 
варијантних решења и приказ начина на који су питања 
животне средине укључена у ПГР-е; 

- Учешће заинтересованих страна у поступку 
израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени; 

- Извод из Стратешке процене (закључак - 
нетехнички резиме). 

Члан 7. 
Носилац израде Стратешке процене је орган 

управе општине Бор надлежан за послове просторног и 
урбанистичког планирања. 

Стручни обрађивач Стратешке процене 
одредиће се у складу са прописима којима се уређују 
јавне набавке. 

Члан 8. 
Министарства, посебне организације, јавна 

предузећа и установе надлежне за послове 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, саобраћаја, 
телекомуникација, енергетике, економије и регионалног 
развоја, туризма, заштите животне средине и просторног 
планирања, заштите споменика културе, заштите 
природе, као и други заинтересовани органи и 
организације, доставиће у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке све расположиве податке, 
услове и документацију од значаја за израду Стратешке 
процене из делокруга свог рада носиоцу израде 
Стратешке процене.  

Члан 9. 
Рок за израду Стратешке процене је 10 месеци 

од дана ступања на снагу Одлуке о изради ПГР-е. 

Стручни тим за израду Стратешке процене биће 
састављен од стручњака одговарајућег профила. 

Стратешка процена вршиће се у складу са 
европским и међународним принципима теорије и добре 
праксе у изради стратешке процене утицаја на животну 
средину за исту врсту планских докумената. 
 

Члан 10. 
Средства за израду Стратешке процене 

обезбеђују се у бџету Општине Бор. 
 

Члан 11. 
Учешће јавности у разматрању Извештаја о 

стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида 
у Нацрт ПГР-е, у трајању од 30 дана, у просторијама 
општине Бор. 

Члан 12. 
Одлука о изради Стратешке процене је саставни 

део Одлуке о изради ПГР-е. 
 

Члан 13. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Бор".  
 

Број: 501-126/2016-I 
  У Бору, 28. јуна 2016. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                                                          ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
 88 

На основу члана 29. и члана 39. Закона о 
туризму (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 99/11-
др. закон, 93/12 и 84/15), члана 4. Закона о јавним 
службама (''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94, 
79/05-др. закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-
испр.др.закона и 83/14-др. закон) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-
пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 28. јуна 2016. године, донела је  
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 
''БОР'' 

 
Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Туристичке организације 
општине ''Бор'' (''Службени лист општина'', бр. 19/06 и 
''Службени лист општине Бор'', бр. 14/08 и 20/10) члан 3. 
мења се и гласи: 

''Члан 3. 
 ТО ''Бор'' обавља послове:  

1) промоције и развоја туризма јединице 
локалне самоуправе;  

2) координирања активности и сарадње између 
привредних и других субјеката у туризму који 
непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и 
промоцији туризма и на програмима едукације и 
усавршавања вештина запослених у туризму;  

3) доношења годишњег програма и плана 
промотивних активности у складу са Стратегијским 
маркетинг планом, плановима и програмима ТО ''Бор'';  

4)обезбеђивања и унапређивања информативно-
пропагандног материјала којим се промовишу 
туристичке вредности јединице локалне самоуправе 
(штампане публикације, аудио и видео промотивни 
материјал, он лине средства промоције - интернет 
презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне 
активности, сувенири итд);  
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5) прикупљања и објављивања информација о 
целокупној туристичкој понуди на својој територији, као 
и друге послове од значаја за промоцију туризма;  

6) организовања и учешћа у организацији 
туристичких, научних, стручних, спортских, културних и 
других скупова и манифестација;  

7) организовања туристичко-информативних 
центара (за прихват туриста, пружање бесплатних 
информација туристима, прикупљање података за 
потребе информисања туриста, упознавање туриста са 
квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних 
органа са притужбама туриста и др.);  

8) управљача туристичког простора;  
9) посредовања у пружању услуга у домаћој 

радиности и сеоском туристичком домаћинству;  
10) подстицања реализације програма изградње 

туристичке инфраструктуре и уређења простора;  
11) израде, учешћа у изради, као и реализације 

домаћих и међународних пројеката из области туризма;  
12) припреме и прикупљања података, 

састављање упитника, анализа и других информација;  
13) друге активности у складу са законом, 

оснивачким актом и статутом.''  
 

Члан 2. 
Члан 15. мења се и гласи: 

 
''Члан 15. 

 Управни одбор има пет чланова. 
 У Управни одбор именују се по један 
представник Општинске управе општине Бор-
организационе јединице надлежне за послове туризма и 
представник запослених, а остали се именују из реда 
научних и стручних лица из области туризма, као и 
привредних субјеката и других организација које 
обављају делатност из области туризма.'' 
 

Члан 3. 
 Члан 16. мења се и гласи: 
 

''Члан 16. 
 Управни одбор: 

1) доноси Статут; 
2) доноси Пословник о свом раду; 
3) усваја годишњи програм рада са  

финансијским планом; 
4) усваја годишњи извештај о пословању и  

завршни рачун; 
5) доноси Правилник о раду; 
6) обавља и друге послове утврђене законом и  

Статутом. 
 Акта из става 1. тач. 1), 3), 4) и 5) доносе се уз 
сагласност Оснивача.'' 

Члан 4. 
  Члан 19. мења се и гласи: 
 

''Члан 19. 
 Директор: 
 1)представља и заступа Туристичку 
организацију; 
 2)организује и руководи радом Туристичке 
организације; 
 3)доноси Правилник о организацији и 
систематизацији послова; 
 4) предлаже акте које доноси Управни одбор; 
 5)извршава одлуке Управног одбора и 
предузима мере за њихово спровођење; 
 6)стара се о законитости рада Туристичке 
организације; 
 7)одговара за коришћење и располагање 
имовином Туристичке организације; 

 8) обавља и друге послове утврђене законом и 
Статутом.'' 

Члан 5. 
 Члан 22. мења се и гласи: 

''Члан 22. 
 Надзорни одбор има 3 члана, од којих је један 
представник Општинске управе општине Бор- 
организационе јединице надлежне за послове туризма.'' 
 

Члан 6. 
 Члан 23. мења се и гласи: 
 

''Члан 23.  
 Надзорни одбор: 

1) врши надзор над пословањем; 
2) прегледа извештај о пословању и завршни 

рачун и утврђује да ли су сачињени у складу са 
прописима; 

3)  доноси пословник о свом раду; 
4) обавља и друге послове у складу са законом и 
Статутом. 

 О резултатима надзора Надзорни одбор  
подноси извештај Оснивачу.'' 

 
Члан 7. 

ТО ''Бор'' дужна је да Статут усклади са овом 
одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 

Члан 8. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
  
 Број: 022-142/2016-I 
 У Бору, 28. јуна 2016. године 

    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                                                        ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
 
 89 

На основу члана 50. став 1. Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 18/10), члана 67. став 3. Закона о 
друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС“, бр. 
49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 
16/02, 62/03, 101/05, и 18/10), члана 9. Закона о 
финансијској подршци породици са децом (''Службени 
гласник РС'', бр. 146/14,115/05 и 107/09), члана 12. 
Правилника о мерилима за утврђивање економске цене, 
програма васпитања и образовања у предшколским  
установама („Службени гласник РС“, бр. 146/14) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 28. јуна 2016. године, донела је  
            

О Д Л У К У 
О   ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ 

ЦЕНА УСЛУГА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ  „ 
БАМБИ“  БОР 

 
Члан 1. 

У  Одлуци о утврђивању висине цена услуга у 
Предшколској установи „Бамби“ Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр.3/15 и 9/16), у члану 4а став 1. речи: '' у 
ратама  по динамици извршених уплата  на месечном 
нивоу'' бришу се.  

 
 
 
 
 



28. јун 2016.                    „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                             БРОЈ 12                                                  960 
 

Члан 2. 
            Ова одлука ступа на снагу наредног дана од  дана 
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.  
 

Број: 022-143/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016.године     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                                                        ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
90 
 На основу члана 46, члана 47. члана 48. и члана 

100. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
РС“, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 
119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 9. 
Уредбе о плану мреже здравствених установа 
("Службени гласник РС", бр. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 
85/09, 24/10, 6/2012, 37/12, 8/14 и 92/15) и на основу 
члана 43. Статута општине Бор („Службени лист 
општине Бор“, бр. 6/15-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 28. јуна 2016. 
године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕУЗИМАЊУ 

ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД АПОТЕКАРСКОМ 
УСТАНОВОМ БОР 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о преузимању оснивачких права над 
Апотекарском установом Бор („Службени лист општине 
Бор“, бр. 13/08) после члана 2. додају се чл. 2а - 2м, који 
гласе: 

„Члан 2а 
У Апотеци Бор се обавља фармацеутска 

делатност на примарном нивоу која обухвата:  
- промоцију здравља, односно здравствено 

васпитање и саветовање за очување и унапређење 
здравља правилном употребом лекова и одређених врста 
медицинских средстава; 

- промет на мало лекова и одређених врста 
медицинских средстава, а на основу планова за набавку 
лекова и медицинских средстава за редовне и ванредне 
потребе; 

- праћење савремених стручних и научних 
достигнућа у области фармакотерапије и пружање 
грађанима, здравственим радницима, другим 
здравственим установама и приватној пракси, као и 
другим заинтересованим субјектима, информације о 
лековима и одређеним врстама медицинских средстава; 

- давање пацијентима савета за правилну 
употребу лекова и одређених медицинских средстава, 
односно упутства за њихову правилну примену; 

- израду магистралних лекова; 
- снабдевање дечјом храном, дијететским 

производима, одређеним врстама козметичких и других 
средстава за заштиту здравља; 

- друге послове фармацеутске здравствене 
делатности, у складу са законом, овом одлуком и 
Статутом Апотеке Бор. 
 Претежна делатност Апотеке Бор је: 
 -шифра 47.73  - Трговина на мало 
фармацеутским производима у специјализованим 
продавницама – апотекама  

- шифра 47.74 - Трговина на мало медицинским 
и ортопедским помагалима у специјализованим 
продавницама  

- шифра 47.75 - Трговина на мало козметичким 
и тоалетним производима у специјализованим 
продавницама, сагласно Уредби о класификацији 
делатности („Сл. гласник РС“ бр. 54/2010). 

Члан 2б 
Средства за оснивање и рад Апотеке Бор су у 

државној својини. 
Средства за рад Апотеке Бор обезбеђују се од: 
1. организације здравственог осигурања; 
2.буџета општине Бор, којим се обезбеђују 

средства за вршење оснивачких права, а која обухватају 
изградњу, одржавање и опремање здравствене установе, 
односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће 
одржавање просторија, медицинске и немедицинске 
опреме и превозних средстава, опреме у области 
интегрисаног здравственог информационог система, као 
и за друге обавезе утврђене законом; 

3. продаје производа и услуга који су у 
непосредној вези са делатношћу Апотеке Бор; 

4. легата; 
5. поклона; 
6. завештања; 
7. других извора, у складу са законом. 

 
Члан 2в 

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања 
фармацеутске здравствене делатности Апотека Бор своју 
основну делатност обавља преко организационих 
јединица и то: 

1/ апотека; 
2/ огранака; 
3/ јединица за издавање готових лекова; 
4/ стручних служби за правне, економско-

финансијске, информатичке, техничке и друге сличне 
послове. 
          Организационе јединице – апотека, огранак и 
јединица за издавање готових лекова обављају 
делатности за које је основана установа у целини, са 
шифрама наведеним у члану 2а. ове одлуке. 

Број, територијални распоред организационих 
јединица и њихови називи утврђују се и уређују актом о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова 
који доноси директор Апотеке Бор.  

 
Члан 2г 

Уже организационе јединице Апотеке Бор 
немају самосталност у правном промету.  
 Лице овлашћено за заступање сваке 
организационе јединице, предвиђене актом о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова, јесте директор 
Апотеке Бор изабран и именован од стране оснивача. 
 

Члан 2д 
Органи Апотеке Бор су: 
1. директор, 
1. управни одбор, 
2. надзорни одбор. 
 

Члан 2ђ 
Директора именује и разрешава Оснивач, у 

складу са законом, овом одлуком и статутом Апотеке 
Бор. 

Директор се именује на период од четири 
године, највише два пута узастопно. 

Мандат директора Апотеке Бор рачуна се од 
дана ступања на дужност. 

 
Члан 2е 

Ако Управни одбор не изврши избор кандидата 
за директора Апотеке Бор, односно ако Оснивач не 
именује директора Апотеке Бор у складу са одредбама 
закона и ове одлуке, Оснивач ће именовати вршиоца 
дужности директора.  
          Услови за избор, права, обавезе и одговорности 
директора Апотеке Бор односе се и на вршиоца дужности 
директора. 
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Члан 2ж 
Директор Апотеке Бор: 

           1.  организује рад и руководи процесом рада 
Апотеке Бор, 
           2.  представља и заступа Апотеку Бор у складу са 
законом, 
           3.  стара се о законитости рада и одговоран је за 
законитост рада Апотеке Бор 
           4.  предлаже програм рада Апотеке и одговоран је 
за његово извршење, 
           5.  доноси акт о унутрашњој организацији и 
систематизаци послова у Апотеци Бор, 

6. подноси Управном одбору тромесечни и 
шестомесечни извештај о пословању Апотеке Бор, 
           7.  извршава одлуке Управног и Надзорног одбора, 
           8. обавља и друге послове утврђене законом и 
статутом Апотеке Бор. 
          Директор за свој рад и рад Апотеке Бор одговара 
Управном одбору и оснивачу. 

 
Члан 2з 

Председника и чланове Управног одбора 
именује и разрешава Оснивач.  

Чланови Управног одбора именују се на период 
од четири године. 

Чланови Управног одбора бирају се и именују 
на начин да се обезбеди сразмерна заступљеност свих 
општина за чију територију Апотека Бор обавља 
делатност. 

Члан 2и 
Управни одбор Апотеке Бор има пет чланова, од 

којих су три члана представници Оснивача, а два члана 
из реда запослених у Апотеци Бор. 

Најмање један члан из реда запослених у 
Управном одбору мора бити дипломирани фармацеут. 

Чланове Управног одбора из реда запослених 
Оснивач именује на предлог Стручног савета Апотеке 
Бор. 

Члан 2ј 
Управни одбор Апотеке Бор, у складу са 

законом: 
1) доноси Статут Апотеке Бор уз сагласност 

Оснивача, 
2) доноси друге опште правне акте,  
3) одлучује о пословању Апотеке Бор, 
4) доноси програм рада и развоја, 
5) доноси финансијски план и годишњи обрачун 

Апотеке Бор,  
6) усваја годишњи извештај о раду и пословању 

Апотеке Бор, 
7) одлучује о коришћењу средстава Апотеке 

Бор, 
8) расписује јавни конкурс и спроводи поступак 

избора кандидата за обављање функције директора и 
предлаже оснивачу кандидата, 

9) обавља и друге послове утврђене законом и  
статутом. 

Члан 2к 
Управни одбор одлучује ако је присутно више 

од половине чланова Управног одбора и одлуке доноси 
већином гласова од укупног броја чланова. 
 

Члан 2л 
          Председника и чланове Надзорног одбора Апотеке 
Бор именује и разрешава Оснивач. 
          Чланови Надзорног одбора именују се на период од 
четири године. 

Чланови Надзорног одбора бирају се и именују 
на начин да се обезбеди сразмерна заступљеност свих 
општина за чију територију Апотека Бор обавља 
делатност. 

 

 
Члан 2љ 

Надзорни одбор има три члана, од којих су два 
члана представници Оснивача, а један члан из реда 
запослених у Апотеци Бор.  

Члана Надзорног одбора из реда запослених у 
Апотеци Бор Оснивач именује на предлог Стручног 
савета Апотеке Бор. 

Члан 2м 
Надзорни одбор обавља надзор над радом и 

пословањем Апотеке Бор.   
Надзорни одбор одлучује ако је присутно више 

од половине чланова Надзорног одбора и доноси одлуке 
већином гласова од укупног броја чланова.“ 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 
 
 Број: 022-155/2016-I  

У Бору, 28. јуна 2016. године   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
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              Видоје Адамовић, с.р. 
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На основу члана 52. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр, 
64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 
50/13 – Одлука  УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) 
и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 6/15 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 28. јуна 2016. 
године, донела је 

О Д Л У К У  
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ОПШТИНЕ БОР 
 

Члан 1. 
Овом одлуком образује се Комисија за планове 

општине Бор (у даљем тексту: Комисија), утврђује се 
број чланова, начин рада, састав и друга питања од 
значаја за рад Комисије која нису утврђена Законом или 
Правилником о условима  и начину рада комисије за 
стручну контролу планских докумената, комисије за 
контролу усклађености планских докумената и комисије 
за планове јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 55/15).  

Члан 2. 
Комисија се образује ради пружања стручне 

помоћи за обављање послова у поступку израде и 
спровођења планских докумената, као и давање стручног 
мишљења по захтеву надлежног органа Општинске 
управе општине Бор. 

Члан 3. 
Комисију чини шест чланова који се именују из 

реда стручњака за област просторног планирања и 
урбанизма и других области које су од значаја за 
обављање стручних послова у области планирања, 
уређења простора и изградње, са одговарајућом 
лиценцом.  

Комисија има председника, заменика, секретара 
и четири члана од којих се два члана бирају на основу 
предлога министарства надлежног за послове просторног 
планирања и урбанизма (у даљем тексту: Министарство). 

 
Члан 4. 

У Комисију именују се:  
за председника:  
- Бранимир Живановић, дипломирани инжењер 

архитектуре, лиценца ИКС број 200012603; 
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за заменика председника:  
- Игор Лазаревић, дипломирани инжењер 

архитектуре, лиценца ИКС број  300L47212;  
за чланове:  
-Јелена Ерац, дипломирани инжењер 

архитектуре, лиценца ИКС број 300Н97809 - на предлог 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре; 

-Гордан Миленковић, дипломирани 
грађевински инжењер, лиценца ИКС број 411C45408; 

- Иван Ранђеловић, дипломирани грађевински 
инжењер, лиценца ИКС број 312N49114. 

-Бојан Милетић, дипломирани просторни 
планер, лиценца ИКС број 100027316 - на предлог 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре; 

За секретара Комисије именује се Миломир 
Вељковић, дипломирани грађевински инжењер, лиценца 
ИКС број  310 Е104 06;  

Члан 5. 
Задатак Комисије је да обавља стручне послове 

у поступку израде и спровођења планских докумената, 
као и давање стручног мишљења по захтеву надлежног 
органа Општинске управе општине Бор.  

 
Члан 6. 

Мандат председника и чланова Комисије траје 
четири године, с тим да исто лице не може бити 
именовано више од два пута, као и да чланови Комисије 
могу бити разрешени и пре истека мандата.  

 
Члан 7. 

Комисија ради у седницама, и то када седници 
присуствује већина од укупног броја чланова. Комисија 
одлучује већином гласова од броја присутних чланова.  

Радом Комисије руководи председник Комисије 
који сазива седнице.  

У одсуству председника Комисије, радом 
Комисије руководи заменик председника Комисије или 
члан Комисије кога одреди председник Комисије. 
Уколико је члан Комисије руководио израдом планског 
документа, или је учествовао у његовој изради као члан 
стручног тима, он не може учествовати у одлучивању за 
ту тачку дневног реда.  

Комисија доноси пословник о свом раду, којим 
се одређују ближе одредбе о начину рада и одлучивања 
Комисије.  

Стручне, организационе и административно-
техничке послове за потребе Комисије обављаће 
Општинска управа – орган надлежан за послове 
урбанизма.  

Члан 8. 
Члановима Комисије за рад у Комисији припада 

накнада у висини од 10% просечне месечне зараде по 
запосленом у Републици Србији према последњем 
објављеном податку Републичког органа надлежног за 
послове статистике, за сваку одржану седницу Комисије. 

Право на накнаду имају чланови Комисије који 
нису у радном односу Општинској управи општине Бор.  

Члановима Комисије припада накнада путних 
трошкова створених за долазак на седнице Комисије, у 
висини стварних трошкова превоза средствима јавног 
саобраћаја, на дан исплате.  

Накнада се исплаћује на основу евиденције 
присуства седницама Комисије, коју води секретар 
Комисије.  

Износ накнада утврђује и исплаћује Одељење за 
финансије Општинске управе општине Бор.  

 
Члан 9. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 
Одлука о образовању Комисије за планове општине Бор 

(''Службени лист општина'', бр. 8/12, 10/13, 16/13, 18/14 и 
23/14). 

Члан 10. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

  Број: 350-134/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                                                         

                                                             ПРЕДСЕДНИК, 
              Видоје Адамовић, с.р. 

92 
На основу члана  43. Статута Општине Бор 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен 
текст),  Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 28. јуна 2016. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УНАПРЕД 

ПРИПРЕМЉЕНЕ  ПЛАНОВЕ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ  
 

Члан 1. 
  Да је се сагласност  на Унапред припремљен 
план реорганизације стечајног дужника Рударско – 
топионичарски басен Бор – Група, Топионица и 
рафинација Бакра ДОО Бор заведен код Привредног суда 
Зајечар под бројем Рео 7/16 и Унапред припремљен план 
реорганизације стечајног дужника Рударско – 
топионичарски басен Бор – Рудници бакра Бор ДОО Бор 
заведен код Привредног суда Зајечар под бројем Рео 
4/16. 

Члан 2. 
          Овлашћују се Живорад Петровић, председник 
општине Бор и Боса Јанаћковић, општински јавни 
правобранилац да гласају за усвајање Унапред 
припремљених планова реорганизације из члана 1. ове 
одлуке за обавезе исказане у класи поверилаца  III - 
Скупштина општине Бор - локална самоуправа – пореска 
администрација Бор. 

Члан 3. 
          Овлашћује се Верица Аничић, директор ЈП 
„Дирекција за изградњу Бора“, да гласа за усвајање 
Унапред припремљених планова реорганизације из члана 
1. ове одлуке за обавезе исказане у класи поверилаца III – 
„ЈП Дирекција за изградњу Бора“. 
 

Члан 4. 
          Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине 
Бор“ 

Број: 023-36/16-I 
У Бору, 28. јуна 2016.године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                                                          ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



28. јун 2016.                    „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                             БРОЈ 12                                                  963 
 

93 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07 и 83/14 – 
др.закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен текст), 
Скупштина општине Бор, на  седници одржаној дана 28. 
јуна 2016. године,  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Статут о изменама и 

допунама Статута Установе ''Центар за културу 
општине Бор'' 

 
I 

Даје се сагласност на Статут о изменама и 
допунама Статута Установе ''Центар за културу општине 
Бор'', који је донео Управни одбор Установе ''Центар за 
културу општине Бор'' на седници одржаној 05.05.2016. 
године, под бројем: 14/2016. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 110-8/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                                                            ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
 

94 
На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14 – 
др.закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен текст), 
Скупштина општине Бор, на  седници одржаној дана 28. 
јуна 2016. године,  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Статут о изменама и 

допунама Статута Апотеке Бор 
 

I 
Даје се сагласност на Статут о изменама и 

допунама Статута Апотеке Бор, који је донео Управни 
одбор Апотеке Бор на седници одржаној 29.2.2016. 
године, под бројем: 493. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 110-12/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

                                                              ПРЕДСЕДНИК, 
              Видоје Адамовић, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 
43. Статута општине Бор („Службени лист општине 
Бор“, бр. 6/15 – пречишћен текст), Скупштина општине 
Бор, на седници одржаној дана 28. јуна 2016. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на  Програм о изменама 

Програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу Бора“ Бор за 2016. годину 

 
I 

Даје се сагласност на  Програм о изменама 
Програма пословања Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу Бора“ Бор за 2016. годину који је донео 
Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу Бора“ Бор, на седници одржаној 01.04.2016. 
године, под бројем: 883-24/1. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 

 
Број: 022-38/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                          ПРЕДСЕДНИК, 
              Видоје Адамовић, с.р. 
 96 

На основу члана 59. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 
43. Статута општине Бор („Службени лист општине 
Бор“, бр. 6/15 – пречишћен текст), Скупштина општине 
Бор, на седници одржаној дана 28. јуна 2016. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на  Програм о изменама и 
допунама Програма пословања Јавног предузећа 

„Боговина“ Бор за 2016. годину 
 
I 

Даје се сагласност на  Програм о изменама и 
допунама Програма пословања Јавног предузећа 
„Боговина“ Бор за 2016. годину који је донео Надзорни 
одбор Јавног предузећа „Боговина“ Бор, на седници 
одржаној 10.05.2016. године, под бројем: 274/3. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 

 
Број: 022-65/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године                 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                          
                                                             

                  ПРЕДСЕДНИК, 
              Видоје Адамовић, с.р. 
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На основу члана 61. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) и члана 
43. Статута општине Бор („Службени лист општине 
Бор“, бр. 6/15 - пречишћен текст), Скупштина општине 
Бор, на седници одржаној дана 28. јуна 2016. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм  о изменама и 

допунама Програма коришћења буџетске помоћи -
субвенција Јавног  предузећа „Боговина“ Бор за 2016. 

годину 
 
I 

Даје се сагласност на  Програм о изменама и 
допунама коришћења буџетске помоћи - субвенција  
Јавног  предузећа „Боговина“ Бор за 2016. годину, који је 
донео Надзорни одбор Јавног  предузећа „Боговина“, на 
седници одржаној 10.05.2016. године, под бројем 274/4. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 

 
Број: 022-66/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године                 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

                                                          ПРЕДСЕДНИК, 
              Видоје Адамовић, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16) и члана 
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 6/15 – пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној 28. јуна 2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм о изменама и 
допунама Програма пословања Јавног предузећа 
''Борски туристички центар'' Бор за 2016. годину 

 
I 

Даје се сагласност на  Програм о изменама и 
допунама Програма пословања Јавног предузећа ''Борски 
туристички центар'' Бор за 2016. годину који је донео 
Надзорни одбор Јавног предузећа ''Борски туристички 
центар'' Бор, на седници одржаној 17.06.2016. године, 
под бројем 465/2016. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-125/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године                 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

                                                        ПРЕДСЕДНИК, 
              Видоје Адамовић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 
На основу члана 61. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) и члана 
43. Статута општине Бор („Службени лист општине 
Бор“, бр. 6/15 пречишћен текст), Скупштина општине 
Бор, на седници одржаној 28. јуна 2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм  о изменама 
Програма коришћења буџетске помоћи-субвенција 
Јавног  предузећа „Борски туристички центар“ Бор 

за 2016. годину 
 
I 

Даје се сагласност на  Програм о изменама 
Програма коришћења буџетске помоћи - субвенција  
Јавног  предузећа „Борски туристички центар“ Бор за 
2016. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног 
предузећа „Борски туристички центар“, на седници 
одржаној 17.06.2016. године, под бројем 464/2016. 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 

 
Број: 022-126/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                                                          ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
100 
На основу члана 69. Закона о jaвним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 
43. Статута општине Бор („Службени лист општине 
Бор“, бр. 6/15 – пречишћен текст), Скупштинa oпштине 
Бор, на седници одржаној 28. јуна 2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на одлуке надзорних одбора 
јавних предузећа за обезбеђење средстава и давања 

јемства за плаћање енергената  за грејну сезону 
2015/16 за испуњење обавеза Јавног комуналног 

предузећа  „Топлана“ Бор 
 
I 

        Даје се сагласност на Одлуку  Надзорног одбора 
Јавног предузећа за стамбене услуге “Бор“ Бор, бр.3136/3 
од 27.05.2016. године о кредитном задужењу код 
Поштанске штедионице и на Одлуку Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор бр. 23/2-
2016. од 02.06.2016. године ради јемства. 
 

II 
       Oво решење објавити у „Службеном листу општине 
Бор“. 

 
Број: 022-91/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године                 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                                                           ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
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 101 
 На основу члана 69. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16) и члана 
10.3 Уредбе o утврђивању методологије за одређивање 
цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом 
(''Службени гласник РС'', бр. 63/15) и члана 43. Статута 
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15 - 
пречишћен текст) Скупштина општине Бор, на седници 
одржаној дана 28. јуна 2016. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене 

топлотне енергије Јавног комуналног предузећа 
''Топлана'' Бор 

 
I 

 Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању 
ценe топлотне енергије  Јавног комуналног предузећа 
''Топлана'' Бор, коју је донео Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа ''Топлана'' Бор под бројем: 14/3-
2015 од 01.09.2015. године, и то: 

 
Цене топлотне енергије за купце у тарифним 

групама 
 
1. Цена стамбеног простора - варијабилни део - 

4,42 дин/Кwh 
              - фиксни део - 31,08 дин/м2 

 
 

 
2. Цена пословног простора - варијабилни део - 

5,53 дин/Кwh 
            - фиксни део 38,85 дин/м2 

           - фиксни део 233,26 дин/Кw 
 
3. Цена по м2 - стамбени простор - 82,67/дин/м2 
                     - пословни простор - 103,34 дин/м2                      

II 
           Цене су исказане без обрачунатог ПДВ-а. 
 

III 
           Ступањем на снагу овог решења престаје да важи 
Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању 
цена пружања услуга ЈКП ''Топлана'' Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 13/12) у делу члана 1. Решења 
који се односи на услуге грејања. 
 

IV 
Ово решење се примењује почев од 1. јула 2016. 

године, а објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 
 
Број: 023-22/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР                                                          
                                                           ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
 
 

 
102 
На основу члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15 – пречишћен текст), Скупштина 

општине Бор, на седници одржаној дана 28. јуна 2016. године донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга спортских активности у Установи Спортски центар 

''Бор'' у Бору 
 
I 

Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању цена услуга спортских активности у Установи Спортски центар ''Бор'' у 
Бору, коју је донео Управни одбор  установе под бројем: 696-1/2016 од 06.06.2016. године, и то: 
 
 
ВЕЛИКА И МАЛА САЛА  

Р.б. НАЗИВ УСЛУГЕ Цена у 
РСД 

 ТРЕНИНЗИ – ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПО САТУ  
1. Тренинзи клубова – Велика сала 1.200,00 
2. Тренинзи клубова – Мала сала 1.000,00 
3. Тренинзи клубова – Тениски терени (отворени или Балон хала) 1.200,00 
4. Тренинзи клубова – Куглана 1.000,00 
5. Тренинзи клубова – Стрељана 1.000,00 
6. Тренинзи клубова – Трим кабинет 600,00 
7. Тренинзи клубова – Џудо сала 1.000,00 
8. Тренинзи клубова – Бокс сала 600,00 
9. Тренинзи клубова – Отворени терени 600,00 
10. Тренинзи клубова – Теретана 1.000,00 

 СПОРТСКИ ПРОГРАМ – ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПО САТУ  
1. Спортски програм групе грађана – Велика сала 2.000,00 
2. Спортски програм групе грађана – Мала сала 1.500,00 
3. Спортски програм групе грађана – Отворени терени 1.000,00 
4. Спортски програм групе грађана – Други спортски капацитети 1.000,00 
 УТАКМИЦЕ, ТУРНИРИ И ДРУГА ТАКМИЧЕЊА  

1. Утакмице, турнири и друга такмичења без ТВ преноса                             (по започетом 
часу) 

2.500,00 

2. Утакмице, турнири и друга такмичења са ТВ преносом                             (по започетом 
часу) 

5.000,00 

 РЕКРЕАЦИЈА – АЕРОБИК   
1. Рекреација – по особи у организованом термину 150,00 
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2. Аеробик – по особи у организованом термину 150,00 
 ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА  

1. Школска такмичења (цео дан – по дворани или другом спортском капацитету) 5.000,00 
 СТОНИ ТЕНИС – ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПО САТУ  

1. Тренинзи клубова – Доњи хол (4 стола) 600,00 
2. Стони тенис (по столу) 250,00 
 ТЕНИСКИ ТЕРЕН – ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПО САТУ  

1. Отворени тениски терен (по терену) 300,00 
2. Тениски терен у Балон сали (по терену) 600,00 
 КУГЛАНА – ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПО САТУ  

1. Куглана (по стази) 300,00 
 ТЕРЕТАНА – ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПО САТУ  

1. Теретана (по особи) 300,00 
 
ЗАКУП ВЕЛИКЕ САЛЕ, ХОЛА И СПОЉАШЊЕГ ПРОСТОРА ЗАБАВНО-МУЗИЧКИ 
ПРОГРАМИ (ЈЕДНОДНЕВНИ ПРОГРАМ) У УСТАНОВИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''БОР'' 

Р.б. НАЗИВ УСЛУГЕ Цена у 
РСД 

1. Закуп велике сале са трибинама и свлачионицама 50.000,00 
2. Закуп велике сале са трибинама, свлачионицама и итисоном 60.000,00 
3. Закуп велике сале са трибинама, свлачионицама, итисоном и брендирањем 90.000,00 
4. Закуп – доњег или горњег хола Установе Спортског центра ''Бор''  24 часа 20.000,00 
5. Закуп – доњег или горњег хола Установе Спортског центра ''Бор''   (1 квадрат – месечно) 300,00 
6. Закуп простора испред Установе Спортског центра ''Бор'' 

(метар квадратни) 
500,00 

 
ЦЕНОВНИК УСЛУГА – БАЗЕНИ 

Р.б. НАЗИВ УСЛУГЕ Цена у 
РСД 

1. Закуп термина на базену 1 сат – тренинг  1.200,00 
2. Закуп термина на базену 1 сат (други програм)  5.000,00 
3. Улазница за базен 150,00 
4. Месечна карта за базен 2.300,00 
5. Школа пливања 1. дете 3.000,00 
6. Школа пливања 2. дете 1.500,00 
7. Сауна 150,00 

 
ЗАКУП РЕКЛАМНОГ ПРОСТОРА – ЈЕДНОГОДИШЊИ ЗАКУП 

Р.б. НАЗИВ УСЛУГЕ Цена у 
РСД 

1. Рекламни пано  (билборд) 3 х 3 метра 60.000,00 
2. Рекламни пано  5 х 1 метар 40.000,00 
3. Рекламни пано  3 х 1 метар 20.000,00 
4. Зидна површина на делу иза голова  5 х 5 метара 80.000,00 
5. Зидна површина на трибинском делу  1 х 1 метар 5.000,00 
6. Простор испод семафора  5 х 1 метар 80.000,00 
7. Записнички сто 30.000,00 
8. Центар терена (3,6 метара) 140.000,00 
9. Кошаркашки рекет 90.000,00 
10. Линија седмерца 90.000,00 
11. Аут линија 70.000,00 
12. Гол линија 90.000,00 
13. Вињетe на терену  3 х 1  70.000,00 
14. Хол Установе Спортски центар ''Бор'' (по квадрату) 4.000,00 
15. Спољна стакла Установе Спортскиг центар ''Бор'' (по квадрату) 8.000,00 
16. Друга горе не наведена површина (по  m2) 3.000,00 

 
 

II 
На све наведене услуге урачунат је ПДВ.  

 
III 

Даном почетка примене овог решења престаје 
да важи Решење о давању сагласности на Одлуку о 
утврђивању цена услуга спортских активности Установе 
Спортски центар ''Бор'' у Бору бр.022-143/2010-I од 
16.06.2010. године (''Службени лист општине Бор'', 
бр.11/10). 

 
 

IV 
Ово решење се примењује почев од 1. јула 

2016.године, а објавиће се у ''Службеном листу општине 
Бор''. 
 

Број: 022-92/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                                                           ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
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103 
На основу члана 31. и 34. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-
аутентично тумачење и 44/14-др. закон) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
6/15- пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 28. јуна 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о неприхватању предлога за именовање директора  

Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор 
 

 1. Не прихвата се предлог за именовање Зорана 
Марковића, дипломираног инжењера машинства из Бора, 
за директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' 
Бор, који је доставила Општинска управа општине Бор, 
Одељење за привреду и друштвене делатности, по 
спроведеном јавном конкурсу који је објављен 7.3.2016. 
године, а који је био сам кандидат на Листи за 
именовање са најбоље рангираним кандидатима за Јавно 
комунално предузеће ''Водовод'' Бор. 
 
 2. Нови јавни конкурс за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор спровешће 
се на начин и по поступку прописаном Законом о јавним 
предузећима. 
 
 3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 
РС'', ''Службеном листу општине Бор'' и на интернет 
страници општине Бор. 

  
Број: 023-12/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

    ПРЕДСЕДНИК, 
              Видоје Адамовић, с.р. 

104 
На основу члана 46. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16), члана 
192. Закона о општем управном поступку (''Службени 
лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 
30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 28. јуна 2016. 
године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о престанку мандата вршиоца дужности директора  
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор 

 
I 

 Зорану Марковићу, дипломираном инжењеру 
машинства, из Бора, престаје мандат вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор, 
даном доношења овог решења због истека периода на 
који је именован. 

II 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 

О б р а з л о ж е њ е                                                                             
Скупштина општине Бор је Решењем број: 023-

82/2015-I од 9.10.2015. године (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 20/15) именовала Зорана Марковића, 
дипломираног инжењера машинства, за вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног предузећа 
''Водовод'' Бор, на период који није дужи од шест месеци 
у складу са чланом 42. Закона о јавним предузећима, 
почев од 17.10.2015. године. 

 Имајући у виду горе наведено, Зорану 
Марковићу, дипломираном инжењеру машинства, 
истекао је период од шест месеци на који је именован. 

Општинско веће општине Бор је, сагласно 
својим овлашћењима из члана 46. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-
др. закон) и члана 67. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен текст), 
предложило Скупштини општине Бор да донесе решење 
о престанку мандата вршиоца дужности директора 
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор. 
 Сходно напред наведеном, Скупштина општине 
Бор, одлучила је као у диспозитиву овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 
  

Број: 023-37/2016-I   
У Бору, 28. јуна 2016. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
   ПРЕДСЕДНИК, 

       Видоје Адамовић, с.р. 
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На основу члана 52. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16), члана 
192. Закона о општем управном поступку (''Службени 
лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 
30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 28. јуна 2016. 
године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор 

 
I 

Именује се Горан Топаловић, дипломирани 
инжењер машинства из Бора, за вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор, 
на период до именовања директора Јавног комуналног 
предузећа ''Водовод'' Бор, по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже на период од једне године, почев од 
дана доношења овог решења. 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Досадашњем вршиоцу дужности директора 
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор, Зорану 
Марковићу, из Бора, престао је мандат вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног предузећа 
''Водовод'' Бор, због истека периода на који је именован. 
 На расписани јавни конкурс за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор 
није именован предложени кандидат, нити други 
кандидат са листе, а претходном вршиоцу дужности 
директора престао је мандат и код таквог стања, а у циљу 
несметаног функционисања Јавног комуналног предузећа 
''Водовод'' Бор, потребно је именовати вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног предузећа 
''Водовод'' Бор у складу са чланом 52. Закона о јавним 
предузећима. 
 Општинско веће општине Бор предложило је 
Горана Топаловића, дипломираног инжењера машинства 
из Бора, да се именује за вршиоца дужности директора 
Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Бор. 
 Сходно напред наведеном Скупштина општине 
Бор одлучила је као у диспозитиву овог решења. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 

 
Број: 023-38/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

      
                                                  ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
106 
На основу члана 31. и 34. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-
аутентично тумачење и 44/14-др. закон) и члана 43. 
Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 
6/15- пречишћен текст), Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 28. јуна 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
по конкурсу за директора  

Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор 
 

 1. Не врши се именовање ниједног од кандидата 
са Листе за именовање са најбоље рангираним 
кандидатима за Јавно комунално предузећа ''Топлана'' 
Бор, број: 06-41/2016-I-01 од 7.6.2016. године, коју је 
утврдила Комисија за именовања директора јавних и 
јавно комуналних предузећа чији је оснивач општина 
Бор, по спроведеном јавном конкурсу који је објављен 
7.3.2016. године. 
 
 2. Нови јавни конкурс за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор спровешће 
се на начин и по поступку прописаном Законом о јавним 
предузећима. 
 
 3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 
РС'', Службеном листу општине Бор'' и на интернет 
страници општине Бор. 

  
Број: 023-11/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                  ПРЕДСЕДНИК, 
              Видоје Адамовић, с.р. 
 

107 
На основу члана 46. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16), члана 
192. Закона о општем управном поступку (''Службени 
лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 
30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 28. јуна 2016. 
године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о престанку мандата вршиоца дужности директора  

Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор 
 
I 

 Дарку Милићевићу, дипломираном инжењеру 
рударства, из Бора, престаје мандат вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, 
даном доношења овог решења, због истека периода на 
који је именован. 

II 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 

 

О б р а з л о ж е њ е                                                                           
Скупштина општине Бор је Решењем број: 023-

80/2015-I од 9.10.2015. године (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 20/15) именовала Дарка Милићевића, 
дипломираног инжењера рударства, за вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног предузећа 
''Топлана'' Бор, на период који није дужи од шест месеци 
у складу са чланом 42. Закона о јавним предузећима, 
почев од 17.10.2015. године. 

 Имајући у виду горе наведено, Дарку 
Милићевићу, дипломираном инжењеру рударства, 
истекао је период од шест месеци на који је именован. 

Општинско веће општине Бор је, сагласно 
својим овлашћењима из члана 46. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-
др. закон) и члана 67. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), 
предложило Скупштини општине Бор да донесе решење 
о престанку мандата вршиоца дужности директора 
Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор. 
 Сходно напред наведеном, Скупштина општине 
Бор, одлучила је као у диспозитиву овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 
  

Број: 023-39/2016-I        
У Бору, 28. јуна 2016. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                  ПРЕДСЕДНИК, 
              Видоје Адамовић, с.р. 
 

108 
На основу члана 52. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 16/15), члана 
192. Закона о општем управном поступку (''Службени 
лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 
30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 28. јуна 2016. 
године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању вршиоца дужности директора  

Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор 
 
I 

Именује се Зоран Марковић, дипломирани 
инжењер машинства, из Бора, за вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, 
на период до именовања директора Јавног комуналног 
предузећа ''Топлана'' Бор, по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже на период од једне године, почев од 
дана доношења овог решења. 

 
II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Досадашњем вршиоцу дужности директора 
Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор, Дарку 
Милићевићу, из Бора, престао је мандат вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног предузећа 
''Топлана'' Бор, због истека периода на који је именован. 
 На расписани јавни конкурс за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор 
није именован предложени кандидат, нити други 
кандидат са листе, а претходном вршиоцу дужности 
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директора престао је мандат и код таквог стања, а у циљу 
несметаног функционисања Јавног комуналног предузећа 
''Топлана'' Бор потребно је именовати вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор у 
складу са чланом 52. Закона о јавним предузећима. 
 Општинско веће општине Бор предложило је 
Зорану Марковићу, дипломираном инжењеру машинства 
из Бора, да се поново именује за вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа ''Топлана'' Бор. 
 Сходно напред наведеном Скупштина општине 
Бор одлучила је као у диспозитиву овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 

 
Број: 023-40/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                          ПРЕДСЕДНИК, 
              Видоје Адамовић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16), члана 
192. Закона о општем управном поступку (''Службени 
лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 
30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 28. јуна 2016. 
године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о престанку мандата вршиоца дужности директора  

Јавног предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор 
 
I 

 Горану Петровићу, дипломираном машинском 
инжењеру, из Бора, престаје мандат вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор 
даном доношења овог решења, због истека периода на 
који је именован. 

II 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном листу општине Бор. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
              Скупштина општине Бор је Решењем 

број: 022-171/2015-I од 27.11.2015. године (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 24/15) именовала Горана 
Петровића, дипломираног машинског инжењера, за 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа за 
стамбене услуге ''Бор'' Бор, на период који није дужи од 
шест месеци у складу са чланом 42. Закона о јавним 
предузећима, почев од 30.11.2015. године. 

 Имајући у виду горе наведено, Горану 
Петровићу, дипломираном машинском инжењеру, 
истекао је период од шест месеци на који је именован. 

Општинско веће општине Бор је, сагласно 
својим овлашћењима из члана 46. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-
др. закон) и члана 67. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен текст), 
предложило Скупштини општине Бор да донесе решење 
о престанку мандата вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа за стамбене услуге ''Бор'' Бор. 
 Сходно напред наведеном, Скупштина општине 
Бор, одлучила је као у диспозитиву овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште.  

Број: 022-144/2016-I    
У Бору, 28. јуна 2016. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                  ПРЕДСЕДНИК, 
              Видоје Адамовић, с.р. 
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На основу члана 21. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 
- аутентично тумачење и 44/14 - др. закон), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 43. Статута 
општине Бор („Службени  лист општине Бор“, бр. 6/15- 
пречишћен текст) и члана 37. Одлуке о промени 
оснивачког акта ЈП за стамбене услуге „Бор“ Бор 
(„Службени  лист општине Бор“, бр. 12/13), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 28. јуна 2016. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавног предузећа за стамбене 

услуге „Бор“ Бор  
 

1. Именује се Горан Петровић, дипломирани 
машински инжењер из Бора, за директора Јавног 
предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор, на период од 
четири године. 

2. Именовано лице је дужно да ступи на рад у 
року од осам дана од дана објављивања овог решења у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 

3. Ово решење је коначно. 
4. Решења објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, „Службеном листу општине Бор“  и 
на интернет страници општине  Бор.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Одредбама члана 21.  Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13 
- аутентично тумачење и 44/14 - др. закон), члана 43. 
Статута општине Бор   (''Службени лист општине Бор'', 
бр. 6/15- пречишћен текст) прописано је да директора 
јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне 
самоуправе именује Скупштина општине, на период од 
четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса. 
 Чланом 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и 
чланом 43. Статута општине Бор („Службени  лист 
општине Бор“, бр. 6/15- пречишћен текст) прописано је 
да Скупштина општине у складу са законом именује и 
разрешава директоре јавних и јавно комуналних 
предузећа.  
 Чланом 37. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“ Бор 
прописано је да директора јавног предузећа именује 
Скупштина општине  на период од четири године, а на 
основу спроведеног јавног конкурса  у складу са 
Законом. 
 Скупштина општине Бор је на седници 
одржаној дана 19.02.2016. године донела Одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП 
за стамбене услуге „Бор“ Бор ( „Службени лист општине 
Бор“ бр.3/16). Текст јавног конкурса објављен је у 
''Службеном гласнику Републике Србије'' бр.23 од 
07.03.2016. године и у дневном листу „Данас“ од 
10.03.2016. године. Конкурс је био отворен 15 дана и у 
року је приспела једна пријава. Обзиром да је достављена 
сва потребна документација из које је утврђено да 
кандидат Горан Петровић испуњава услове за учешће у 
изборном поступку  Комисија за именовања директора 
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јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач 
општина Бор на седници одржаној дана 07.06.2016. 
године спровела је изборни поступак писаном провером 
кандидата и оценом развојног програма, те је на основу 
утврђеног броја бодова  сачинила Листу за именовање са 
најбоље рангираним кандидатом.  
 Наведену листу са записником о изборном 
поступку Комисија за именовања доставила је  Одељењу 
за привреду и друштвене делатности Општинске управе 
Бор. 
 Одељење за привреду и друштвене делатности 
утврдило је предлог Решења као у диспозитиву и 
доставља га Скупштини општине Бор на разматрање и 
усвајање. 
 

Решење доставити: именованом лицу и свим 
кандидатима који су учествовали у поступку.  

 
Број: 022-32/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР      
 

                                                  ПРЕДСЕДНИК, 
              Видоје Адамовић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16), члана 
192. Закона о општем управном поступку (''Службени 
лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 
30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 28. јуна 2016. 
године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о престанку мандата вршиоца дужности директора  
Јавног предузећа ''Боговина'' Бор 

 
I 

 Душици Јањић, дипломираном инжењеру 
металургије, из Бора, престаје мандат вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа ''Боговина'' Бор даном 
доношења овог решења, због истека периода на који је 
именована. 

II 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у Службеном листу општине Бор. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

                                                                            
Скупштина општине Бор је Решењем број: 022-

136/2015-I од 9.10.2015. године (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 20/15) именовала Душицу Јањић, 
дипломираног инжењера металургије, за вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа ''Боговина'' Бор, на 
период који није дужи од шест месеци у складу са 
чланом 42. Закона о јавним предузећима, почев од 
17.10.2015. године. 

 Имајући у виду горе наведено, Душици Јањић, 
дипломираном инжењеу пољопривреде, истекао је 
период од шест месеци на који је именована. 

Општинско веће општине Бор је, сагласно 
својим овлашћењима из члана 46. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-
др. закон) и члана 67. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен текст), 
предложило Скупштини општине Бор да донесе решење 
о престанку мандата вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа ''Боговина'' Бор. 
 Сходно напред наведеном, Скупштина општине 
Бор, одлучила је као у диспозитиву овог решења. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 
  

Број: 022-145/2016-I    
У Бору, 28. јуна 2016. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                      
                                                         ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
112 
На основу члана 52. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 15/16), члана 
192. Закона о општем управном поступку (''Службени 
лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 
30/10) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 6/15- пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној дана 28. јуна 2016. 
године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  
Јавног предузећа ''Боговина'' Бор 

 
I 

Именује се Душица Јањић, дипломирани 
инжењер металургије, из Бора, за вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа ''Боговина'' Бор, на период до 
именовања директора Јавног предузећа ''Боговина'' Бор, 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на период од 
једне године, почев од дана доношења овог решења. 

 
II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Досадашњем вршиоцу дужности директора 
Јавног предузећа ''Боговина'' Бор, Душици Јањић, из 
Бора, престао је мандат вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа ''Боговина'' Бор, због истека периода на 
који је именован. 
 Није расписан јавни конкурс за именовање 
директора Јавног предузећа ''Боговина'' Бор и код таквог 
стања, а у циљу несметаног функционисања Јавног 
предузећа ''Боговина'' Бор, потребно је именовати 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
''Боговина'' Бор у складу са чланом 52. Закона о јавним 
предузећима. 
 Општинско веће општине Бор предложило је 
Душицу Јањић, дипломираног инжењера металургије, из 
Бора, да се именује за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа ''Боговина'' Бор. 
 Сходно напред наведеном Скупштина општине 
Бор одлучила је као у диспозитиву овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 

 
Број: 022-146/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

       
                                                  ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
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113 
На основу члана 130. и члана 135. Закона о 

здравственој заштити (''Службени гласник РС'', 
бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 
45/13-др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 192. Закона о 
општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 
33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општинe Бор'', бр. 6/15–пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној 28. јуна 2016. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку функције вршиоца дужности директора 

Апотеке Бор 
 
I 

Татјани Виденовић, дипломираном фармацеуту, 
из Бора, престаје функција вршиоца дужности директора 
Апотеке Бор, дана 29.6.2016. године, због истека 
мандата.  

II 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 134. Закона о здравственој заштити 

(''Службени гласник РС'', бр.107/05, 72/09-др.закон, 
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 93/14, 96/15 и 
106/15), регулисано је да мандат вршиоца дужности 
директора здравствене установе траје шест месеци.  

Скупштина општине Бор је, Решењем број: 022-
221/2015-I од 29.12.2015. године, именовала Татјану 
Виденовић, дипломираног фармацеута, из Бора, за 
вршиоца дужности директора Апотеке Бор, на период од 
шест месеци. 

Чланом 135. Закона о здравственој заштити 
регулисано је да дужност директора здравствене 
установе престаје истеком мандата и разрешењем.  

Имајући у виду горе наведено Татјани 
Виденовић, дипломираном фармацеуту, из Бора,  истиче 
мандат од шест месеци дана 29.6.2016. године, на који је 
именована. 

Општинско веће општине Бор је, сагласно 
својим овлашћењима из члана 46. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-
др. закон) и члана 67. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 6/15–пречишћен текст), 
предложило Скупштини општине Бор да донесе решење 
о престанку функције вршиоца дужности директора 
Апотеке Бор. 

Скупштина општине Бор је прихватила предлог 
Општинског већа општине Бор и одлучила као у 
диспозитиву овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 
 

Број: 022-147/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                                                  ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
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На основу члана 130. и члана 135. Закона о 

здравственој заштити (''Службени гласник РС'', 
бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 
45/13-др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 192. Закона о 
општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 
33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и 
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општинe Бор'', бр. 6/15–пречишћен текст), Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној 28. јуна 2016. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора Апотеке 

Бор 
 
I 

Именује се Татјана Виденовић, дипломирани 
фармацеут, из Бора, за вршиоца дужности директора 
Апотеке  Бор, на период од шест месеци, почев од 
30.6.2016. године.   

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.  
                   

О б р а з л о ж е њ е 
Досадашњем вршиоцу дужности директора 

Апотеке Бор, Татјани Виденовић, дипломираном 
фармацеуту, из Бора, истиче мандат вршиоца  дужности  
директора  Апотеке Бор дана 29.6.2016. године. 

Није расписан јавни конкурс за именовање 
директора Апотеке Бор, а неопходно је да неко лице 
организује рад и руководи процесом рада, односно да 
представља и заступа Апотеку Бор и код таквог стања 
потребно је поново именовати вршиоца дужности 
директора Апотеке Бор, у складу са чланом  134. Закона 
о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', 
бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 
45/13-др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15). 

Општинско веће општине Бор предложило је 
Татјану Виденовић, дипломираног фармацеута, из Бора, 
да се поново именује за вршиоца дужности директора  
Апотеке Бор. 

Имајући у виду напред наведено, као и да 
предложени кандидат испуњава све услове, Скупштина 
општине Бор, одлучила је као у диспозитиву овог 
решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 

Број:  022-148/2016-I  
У Бору, 28. јуна 2016. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                                                                                                                                             

                                                  ПРЕДСЕДНИК, 
              Видоје Адамовић, с.р. 
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115 
На основу члана 34. и 39. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), 
члана 192. Закона о општем управном поступку 
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени 
гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 6/15 - пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 28. јуна 2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку функције вршиоца дужности директора  
Музеја рударства и металургије ''Бор'', Бор 

 
I 

Игору Јовановићу, дипломираном археологу, из 
Бора, престаје функција вршиоца дужности директора 
Музеја рударства и металургије ''Бор'', Бор, дана 
29.6.2016. године, због истека мандата.  

 
II 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 37. Закона о култури (''Службени 

гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), регулисано 
је да вршилац дужности директора може ту функцију 
обављати најдуже једну годину.  

Скупштина општине Бор је, Решењем број: 022-
224/2015-I од 29.12.2015. године, именовала Игора 
Јовановића, дипломираног археолога, из Бора, за 
вршиоца дужности директора Музеја рударства и 
металургије ''Бор'', Бор, на период од шест месеци. 

Имајући у виду горе наведено Игору 
Јовановићу, дипломираном археологу, из Бора, истиче 
мандат од шест месеци дана 29.6.2016. године, на који је 
именован. 

Општинско веће општине Бор је, сагласно 
својим овлашћењима из члана 46. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-
др. закон) и члана 67. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 6/15–пречишћен текст), 
предложило Скупштини општине Бор да донесе решење 
о престанку функције вршиоца дужности директора 
Музеја рударства и металургије ''Бор'', Бор. 

Скупштина општине Бор је прихватила предлог 
Општинског већа општине Бор и одлучила као у 
диспозитиву овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 

 
Број: 022-149/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                                                  ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
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На основу члана 37. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), 
члана 192. Закона о општем управном поступку 
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени 
гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општинe Бор'', бр. 6/15 - пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 28. јуна 2016. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора  
Музеја рударства и металургије ''Бор'', Бор 

 
I 

Именује се Игор Јовановић, дипломирани 
археолог, из Бора, за вршиоца дужности директора 
Музеја рударства и металургије ''Бор'', Бор на период од 
шест месеци, почев од 30.6.2016. године. 

 
II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''.   

 
О б р а з л о ж е њ е 

Досадашњем вршиоцу дужности директора 
Музеја рударства и металургије ''Бор'', Бор, Игору 
Јовановићу, дипломираном археологу, из Бора, истиче 
мандат вршиоца  дужности  директора  Музеја рударства 
и металургије ''Бор'', Бор дана 29.6.2016. године. 

Јавни конкурс за именовање директора Музеја 
рударства и металургије ''Бор'', Бор није успео, није се 
пријавио ниједан кандидат на конкурс, а неопходно је да 
неко лице организује рад и руководи процесом рада, 
односно да представља и заступа Музеј рударства и 
металургије ''Бор'', Бор и код таквог стања потребно је 
поново именовати вршиоца дужности директора Музеја 
рударства и металургије ''Бор'', Бор, у складу са чланом  
37. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
13/16 и 30/16-испр.). 

Општинско веће општине Бор предложило је 
Игора Јовановића, дипломираног археолога, из Бора, да 
се поново именује за вршиоца дужности директора  
Музеја рударства и металургије ''Бор'', Бор. 

Имајући у виду напред наведено, као и да 
предложени кандидат испуњава све услове, Скупштина 
општине Бор, одлучила је као у диспозитиву овог 
решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 

 
  Број: 022-150/2016-I 

У Бору, 28. јуна 2016. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                                                  ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
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117 
На основу члана 18. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. 
закон, 81/05-испр.др. закона, 83/05-испр.др. закона и 
83/14-др. закон) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15–пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 28. јуна 2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку функције вршиоца дужности директора  
Туристичке организације ''Бор'', Бор 

 
 
I 

Бори Станковићу, правнику, из Бора, престаје 
функција вршиоца дужности директора Туристичке 
организације ''Бор'', Бор, дана 29.6.2016. године, због 
истека мандата.  

 
II 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине Бор је, Решењем број: 022-

222/2015-I од 29.12.2015. године, именовала Бору 
Станковића, правника, из Бора, за вршиоца дужности 
директора Туристичке организације ''Бор'', Бор, на 
период од шест месеци. 

Имајући у виду горе наведено Бори Станковићу, 
правнику, из Бора, истиче мандат од шест месеци дана 
29.6.2016. године, на који је именован. 

Општинско веће општине Бор је, сагласно 
својим овлашћењима из члана 46. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-
др. закон) и члана 67. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 6/15–пречишћен текст), 
предложило Скупштини општине Бор да донесе решење 
о престанку функције вршиоца дужности директора 
Туристичке организације ''Бор'', Бор. 

Скупштина општине Бор је прихватила предлог 
Општинског већа општине Бор и одлучила као у 
диспозитиву овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 

Број: 022-151/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

  
                                                  ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118 
На основу члана 18. Закона о јавним службама 

(''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. 
закон, 81/05-испр.др. закона, 83/05-испр.др. закона и 
83/14-др. закон) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15–пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 28. јуна 2016. године, донела је 

  
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора  
Туристичке организације ''Бор'', Бор 

 
I 

Именује се Бора Станковић, правник, из Бора, 
за вршиоца дужности директора Туристичке 
организације ''Бор'', Бор, на период од шест месеци, почев 
од 30.6.2016. године. 

 
II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Досадашњем вршиоцу дужности директора 
Туристичке организације ''Бор'', Бор, Бори Станковићу, 
правнику, из Бора, истиче мандат вршиоца  дужности  
директора  Туристичке организације ''Бор'', Бор дана 
29.6.2016. године. 
 Није расписан јавни конкурс за именовање 
директора Туристичке организхације ''Бор'', Бор, а 
неопходно је да неко лице организује рад и руководи 
процесом рада, односно да представља и заступа 
Туристичку организацију ''Бор'' у Бору и код таквог 
стања потребно је именовати вршиоца дужности 
директора Туристичке организације ''Бор'' у Бору. 
 Општинско веће Општине Бор предложило је 
Бору Станковића, правника, из Бора, за именовање за 
вршиоца дужности директора Туристичке организације 
''Бор'', Бор . 
 Имајући у виду напред наведено Скупштина 
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог 
решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења може се покренути спор тужбом. Тужба се 
предаје Вишем суду у Зајечару непосредно или преко 
поште. 

 
Број: 022-152/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године   

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                  ПРЕДСЕДНИК, 
              Видоје Адамовић, с.р. 

  
119 
На основу члана 41. и члана 44а. Закона о 

култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– испр.), и члана 43. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 6/15 – пречишћен текст) 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 28. јуна 
2016. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника Управног одбора 

Установе ''Центар за културу општине Бор'' Бор 
 

I 
Разрешава се Марина Костадиновић, сада 

Анђелић, дужности председника Управног одбора 
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Установе ''Центар за културу општине Бор'' Бор, 
представник оснивача, на лични захтев. 
 

II 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор“. 
 

Број: 022-85/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                  ПРЕДСЕДНИК, 
              Видоје Адамовић, с.р. 
 120 

На основу члана 41. и 42. Закона о култури 
(''Службени гласник РС'', бр.72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), 
и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 6/15 – пречишћен текст)  Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној 28. јуна 2016.године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника Управног одбора 

Установе ''Центар за културу општине Бор'' Бор 
 

I 
Именује се Маријана Репеђић, за председника 

Управног одбора Установе ''Центар за културу општине 
Бор'' Бор, представник оснивача. 
 

Мандат именованој траје до истека мандата 
Управног одбора који је именован Решењем број: 022-
146/2014-I oд 26.9.2014. године Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 27/14). 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 022-156/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године  
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На основу члана 41. и члана 44а. Закона о 
култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– испр.), и члана 43. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 6/15 – пречишћен текст)  
Скупштина општине Бор, на седници одржаној 28. јуна 
2016.године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу председника Управног одбора 

Mузеја рударства и металургије  Бор 
 

I 
Разрешава се Слађана Ђурић, дужности 

председника Управног одбора Mузеја рударства и 
металургије  Бор, представник оснивача, на лични захтев. 
 

II 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор“. 
 

Број: 022-25/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
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 На основу члана 41. и 42. Закона о култури 
(''Службени гласник РС'', бр.72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), 
и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 6/15 – пречишћен текст)  Скупштина 
општине Бор, на седници одржаној 28. јуна 2016. године, 
донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању председника Управног одбора 

Mузеја рударства и металургије Бор 
 

I 
Именује се Сања Златановић - Димитријевић, за 

председника Управног одбора Mузеја рударства и 
металургије  Бор, представник оснивача. 
 

Мандат именованој траје до истека мандата 
Управног одбора који је именован Решењем број: 022-
160/2012-I oд 4.12.2012. године Бор (''Службени лист 
општине Бор'', бр.13/12). 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

Број: 022-157/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године  
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123 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(„Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79-05-
др.закон, 81/05-испр., др. закона, 83/05-испр., др. закона 
и 83/14-др. закон) и члана 43. Статута општине Бор 
(„Службени лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћени 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 28. јуна 2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу члана Управног одбора Туристичке 
организације ''Бор'' Бор 

 
I 

Разрешава се Весна Јуклен, дужности члана 
Управног одбора Туристичке организације ''Бор'' Бор, 
представник оснивача. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 
Број: 022-158/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                  ПРЕДСЕДНИК, 
              Видоје Адамовић, с.р. 
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124 
На основу члана 20. Закона о јавним службама 

(„Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 
81/05-испр., др. закона, 83/05-испр., др. закона и 83/14-
др. закон) и члана 43. Статута општине Бор („Службени 
лист општине Бор“, бр. 6/15-пречишћени текст), 
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 28. 
јуна 2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Управног одбора Туристичке 
организације „Бор“ Бор 

 
I 

Именује се Срђан Стефановић, за члана 
Управног одбора Туристичке организације ''Бор'' Бор, 
представник оснивача. 

 
Мандат именованом траје до истека мандата 

Управног одбора који је именован Решењем број: 022-
195/2011-I од 24.11.2011. године, („Службени лист 
општине Бор“, бр. 11/11). 

 
II 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Бор''. 

 
Број: 022-159/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                                                  ПРЕДСЕДНИК, 
              Видоје Адамовић, с.р. 
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На основу члана 123.  Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ бр. 24/11),  и члана 43. 
Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, 
бр. 6/15 – пречишћен текст)  Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној 28. јуна 2016. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу члана Управног одбора 

  Центра за социјални рад ''Бор'' у Бору 
 

I 
Разрешава се Марица Де Кандија дужности 

члана Управног одбора Центра за социјални рад ''Бор'' у 
Бору, представник оснивача. 
  

II 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор“. 
               

Број: 022-160/2016-I    
У Бору, 28. јуна 2016. године  
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

 
                                                  ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      126 
На основу члана123.  Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС“ бр. 24/11),  и члана 43. 
Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, 
бр. 6/15 – пречишћен текст)  Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној 28. јуна 2016. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању члана  Управног   одбора  
Центра за социјални рад ''Бор'' у Бору 

 
I 

Именује се Миодраг Илић, за члана Управног 
одбора Центра за социјални рад ''Бор'' у Бору, преставник 
оснивача.           
              

II 
Мандат именованом траје до истека мандата 

Управног одбора који је иненован Решењем број: 022-
152/12- I oд 4.12.2012. године Бор („Службени лист 
општине Бор“, бр. 13/12) . 

III 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор“ 
 

Број: 022-161/2016-I                                             
У Бору, 28. јуна 2016. године    
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
                                                  ПРЕДСЕДНИК, 
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гласник 
РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење 
и 68/15), члана 192. Закона о општем управном поступку 
(''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и 31/01 и ''Службени 
гласник РС'', бр.30/10) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15 – пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 28. јуна 2016. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу члана Школског одбора 
Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору 

 
I 

 Разрешава се Ирена Богдановић, дужности 
члана Школског одбора Гимназије ''Бора Станковић'' у 
Бору, представник локалне самоуправе. 
 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
Законом о основама система образовања и 

васпитања, у члану 54. став 2. одређено је да чланове 
школског одбора именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја чланова. 
Истим чланом, у ставу 3. одређено је да Школски одбор 
чине по три представника запослених, родитеља и 
јединице локалне самоуправе. 

Скупштина општине Бор је Решењем број: 022-
83/2014-I од 18.7.2014. године (''Службени лист општине 
Бор'', бр.23/14) именовала Ирену Богдановић, као 
представника локалне самоуправе, за члана Школског 
одбора  Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору. 

Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору, је актом 
број:86 од 10.03.20106.године обавестила Скупштину 
општине Бор да је именована родитељ ученика првог 



28. јун 2016.                    „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                             БРОЈ 12                                                  976 
 
разреда ове школе и да као представник локалне 
самоуправе у школском одбору заступа интересе више 
структура.  

Законом о основама система образовања и 
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 5. одређено је да ће 
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре 
истека мандата, поједине чланове, укључујући и 
председника, ако наступе услови из члана 54. став 11. 
Закона, односно у орган управљања не може бити 
именовано лице које би могло да заступа интересе више 
структура.  

Имајући у виду напред наведено, Скупштина 
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог 
решења. 

 
Поука о правном средству: Против овог 

решења може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 
поште. 
 

Број: 022-127/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
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 На основу члана 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гласник 
РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење 
и 68/15), члана 192. Закона о општем управном поступку 
(''Службени лист СРЈ'', бр.33/97 и 31/01 и ''Службени 
гласник РС'', бр.30/10) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр.6/15 – пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 28. јуна 2016. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Школског одбора 
Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору 

 
I 

 Именује се  Никола Ђуришић, за члана 
Школског одбора Гимназије ''Бора Станковић'' у Бору, 
представник локалне самоуправе. 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 
III 

 Мандат именованом траје до истека мандата 
Школског одбора који је именован Решењем број:022-
83/2014-I од 18.7.2014.године (''Службени лист општине 
Бор'', бр.23/14). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Законом о основама система образовања и 

васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органа 
управљања установе именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја чланова. 
Школски одбор има 9 чланова, од којих су трећина 
представници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе 
тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 12. је одређено 
да скупштина јединице локалне самоуправе одлучује  
решењем о предлогу овлашћеног предлагача.  

Општинско веће општине Бор предложило је 
Николу Ђуришића, као представника локалне 
самоуправе, за новог члана Школског одбора Гимназије 
''Бора Станковић'' у Бору,  уместо Ирене Богдановић, који 
је разрешен дужности на основу члану 55. став 3. тачка 5.  

Закона о основама система образовања и васпитања, јер 
је именована родитељ ученика првог разреда ове школе и 
као представник локалне самоуправе у Школском одбору 
заступа интересе више структура. 

Увидом у Уверење Полицијске управе Бор, Стр. 
пов. број: 05/16/3/900 од 20.06.2016.године, утврђено је 
да именовани није осуђиван за кривична дела утврђена у 
члану 54. став 11. тачка 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања. 

С обзиром да је овлашћени предлагач 
предложио новог кандидата за члана Школског одбора, 
Скупштина општине Бор је одлучила као у диспозитиву 
овог решења. 

 
Поука о правном средству: Против овог 

решења може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 
поште. 
 

Број: 022-162/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 

                       
                                          ПРЕДСЕДНИК, 

              Видоје Адамовић, с.р. 
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гласник 
РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење 
и 68/15), члана 192. Закона о општем управном поступку 
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени 
гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15–пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 28. јуна 2016. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу члана Школског одбора 
ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу 

 
 Разрешава се Мићо Јовановић, дужности члана 
Школског одбора ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу, 
представник родитеља. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Законом о основама система образовања и 

васпитања, у члану 54. став 2. одређено је да чланове 
школског одбора именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја чланова. 
Истим чланом, у ставу 3. одређено је да Школски одбор 
чине по три представника запослених, родитеља и 
јединице локалне самоуправе. 

Скупштина општине Бор је Решењем број:022-
81/2014-I од 18.7.2014. године (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 23/14) именовала Мића Јовановића, као 
представника родитеља, за члана Школског одбора  ОШ 
''Ђура Јакшић'' у Кривељу. 

Основна школа ''Ђура Јакшић'' у Кривељу, је 
актом број:171 од 21.04.2016. године обавестила 
Скупштину општине Бор да је именованом престао основ 
по којем је именован у Школски одбор, јер дете 
именованог, почев од школске 2015/2016. године није 
више ученик школе. 

Законом о основама система образовања и 
васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4. одређено је да ће 
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре 
истека мандата, поједине чланове ако овлашћени 
предлагач покрене иницијативу за разрешење члана 
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органа управљања због престанка основа по којем је 
именован у орган управљања.  

Имајући у виду напред наведено, Скупштина 
општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог 
решења. 

 
Поука о правном средству: Против овог 

решења може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 
поште. 

 
Број: 022-153/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године 
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На основу члана 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени гласник 
РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење 
и 68/15), члана 192. Закона о општем управном поступку 
(''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени 
гласник РС'', бр. 30/10) и члана 43. Статута општине Бор 
(''Службени лист општине Бор'', бр. 6/15–пречишћен 
текст), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 
дана 28. јуна 2016. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Школског одбора 

ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу 
 
I 

 Именује се Маја Шћопић, за члана Школског 
одбора ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кривељу, представник 
родитеља. 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ''Службеном листу општине Бор''. 
 

III 
 Мандат именованом траје до истека мандата 
Школског одбора који је именован Решењем број:022-
81/2014-I од 18.7.2014.године (''Службени лист општине 
Бор'', бр. 23/14) 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Законом о основама система образовања и 

васпитања, у члану 54. одређено је да чланове органа 
управљања установе именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја чланова. 
Школски одбор има 9 чланова, од којих су трећина 
представници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе 
тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 12. је одређено 
да скупштина јединице локалне самоуправе одлучује  
решењем о предлогу овлашћеног предлагача.  

Основна школа ''Ђура Јакшић'' у Кривељу, је 
актом број:171 од 21.04.2016.године доставила предлог 
Савета родитеља, као овлашћеног предлагача, за 
именовање новог члана Школског одбора, Маје Шћопић, 
као представника родитеља, уместо Мића Јовановића, јер 
је разрешен дужности на основу члану 55. став 3. тачка 4. 
Закона о основама система образовања и васпитања. 

Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, 
стр.пов. број:05/16/3 стр.пов.570/16 од 07.04.2016.године, 
утврђено је да именована није осуђивана за кривична 
дела утврђена у члану 54. став 11. тачка 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично 
тумачење и 68/15). 

С обзиром да је овлашћени предлагач 
предложио новог кандидата за члана Школског одбора, 
Скупштина општине Бор је одлучила као у диспозитиву 
овог решења. 

 
Поука о правном средству: Против овог 

решења може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 
поште. 
 

Број: 022-154/2016-I 
У Бору, 28. јуна 2016. године 
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На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и 
члана 25. Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину 
(«Сл.лист општинe Бор» бр.28/2015 и 9/2016), без 
предлога Општинске управе Бор – Одељења за 
финансије, председник општине Бор доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2016.годину(«Сл.лист општинe Бор» 
бр.28/2015 и 9/2016),  у Разделу 4-Општинска управа Бор, 
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална 
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001- 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 130- Опште јавне услуге,  позиција  
64 и  економска класификација  49912 - “Текућа резерва”, 
одобравају се средства у износу од  288.000,00 динара  
Установи „Центар за културу општине Бор“. 

 
2.Средства из става 1. Овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 
4.2.- Установе културе, подглава 4.2.3. - Установа 
„Центар за културу општине Бор“, Програм-13- Развој 
културе, Програмска класификација- 1201-0002- 
Подстицај културном и уметничком стваралаштву,  
функција 820 - Услуге културе, на позицију  163 и  
економску  класификацију  423- Услуге по уговору. 

 
3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 
4.Решење доставити: Установи „Центар за 

културу општине Бор“, Општинској управи Бор, 
Одељењу за финансије Општинске управе  и  архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Бор „. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

В.Д. директора Установе  „Центар за културу 
општине Бор“    поднео  је Захтев  за употребу средстава 
текуће буџетске резерве  за  учешће на  Београдском 
Манифесту- Фестивалу манифестација дестинација и 
дегустација сајамског карактера који ће се одржати у 
периоду од 27.-29. маја у Београду, ради  промовисања и 
неговања обичаја и специфичности локалне средине. 

  Обзиром да средства за ову намене нису 
планирана финансијским планом Установе „Центар за 



28. јун 2016.                    „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“                             БРОЈ 12                                                  978 
 
културу општине Бор“, а самим тим ни  Одлуком о 
буџету општине Бор за 2016.годину, користити средства  
текуће буџетске резерве у износу од  288.000,00 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 
Број: 401- 348 / 2016-II  
У Бору,  26.05.2016. године 
                                      

             Председник општине Бор 
              Живорад Петровић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и 
члана 25. Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину 
(«Сл.лист општинe Бор» бр.28/2015 и 9/2016), без 
предлога Општинске управе Бор – Одељења за 
финансије, председник општине Бор доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2016.годину(«Сл.лист општинe Бор» 
бр.28/2015 и 9/2016),  у Разделу 4-Општинска управа Бор, 
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална 
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001- 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 130- Опште јавне услуге,  позиција  
64 и  економска класификација  49912 - “Текућа резерва”, 
одобравају се средства у износу од  464.400,00 динара  
Општинској управи Бор. 

 
2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 
4.1.- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална 
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0006- 
Информисање,  функција 830 – Услуге емитовања и 
издаваштва,  на позицију  106 и  економску  
класификацију  423- Услуге по уговору-објављивање 
тендера и информативних огласа, пренос седница и 
остале услуге објављивања и оглашавања. 

 
3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 
4.Решење доставити: Општинској управи Бор, 

Одељењу за финансије Општинске управе  и  архиви. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  За измирење обавеза по Решењу о извршењу 

Ив.334/2016 од 27.05.2016.године (по основу главног 
дуга за емитовање огласа и обавештења на  Телевизији 
Бор).  

 
  Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана Одлуком о буџету општине Бор за 
2016.годину, користити средства  текуће буџетске 
резерве у износу од  464.400,00 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 
Број: 401- 362 / 2016-II 
У Бору, 02.06.2016. године 
 
                           Председник општине Бор 
              Живорад Петровић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и 
члана 25. Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину 
(«Сл.лист општинe Бор» бр.28/2015 и 9/2016), и члана 25. 
Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину («Сл.лист 
општинe Бор» бр.28/2015 и 9/2016), председник општине 
Бор доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 

општине Бор  за 2016.годину(«Сл.лист општинe Бор» 
бр.28/2015 и 9/2016),  у Разделу 4-Општинска управа Бор, 
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална 
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001- 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 130- Опште јавне услуге,  позиција  
64 и  економска класификација  49912 - “Текућа резерва”, 
одобравају се средства у износу од  20.000,00 динара  
Општинској управи Бор. 

 
2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 
4.1.- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална 
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001- 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина,  функција 130 – Опште јавне услуге,  на 
позицију  51 и  економску  класификацију  421- Стални 
трошкови. 

 
3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 
 
4.Решење доставити: Општинској управи Бор, 

Одељењу за финансије Општинске управе  и  архиви. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  Начелник Општинске управе Бор поднела је 

предлог за употребу средстава текуће буџетске резерве за 
„web hosting“ за период од годину дана-за повећање 
потребног простора за нормално и несметано  
функционисање сајта општинске управе .  

  Обзиром са средства за ове намене нису 
планирана Одлуком о буџету општине Бор за 
2016.годину, користити средства  текуће буџетске 
резерве у износу од  20.000,00 динара. 

 
На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 
Број: 401- 396  / 2016-II 
У Бору,  09.06.2016. године 
                                                           

                Председник општине Бор 
               Живорад Петровић, с.р. 
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134 
На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и 
члана 25. Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину 
(«Сл.лист општинe Бор» бр.28/2015 и 9/2016), без 
предлога Општинске управе Бор – Одељења за 
финансије, председник општине Бор доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2016.годину(«Сл.лист општинe Бор» 
бр.28/2015),  у Разделу 4-Општинска управа Бор, Глава 1- 
Општинска управа Бор, Програм 15- Локална 
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001- 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 130- Опште јавне услуге,  позиција  
64 и  економска класификација  49912 - “Текућа резерва”, 
одобравају се средства у износу од  4.265.781 Установи 
Спортски центар  „Бор“. 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 
4.7.- Установа  Спортски центар „Бор“, Програм-14-
Развој спорта и омладине , на следећи начин: 

-у оквиру Програмска класификација- 1301-
0001- Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима,  функција 810 – Услуге 
рекреације и спорта, позиција  258 и  економска  
класификација  423- услуге по уговору- 1.365.750 динара, 

-у оквиру  Програмска класификација- 1301-
0003- Одржавање спортске инфраструктуре,  функција 
810 – Услуге рекреације и спорта : 
- утврђује се  се позиција 266-1 и економска 
класификација 421-Стални трошкови са износом 599.520 
динара, 
-позиција  269  и  економска  класификација  425 – 
Текуће поправке и одржавање – 1.524.666 динара, 
-позиција  270 и  економска  класификација  426 - 
Материјал – 356.845 динара и  
-позиција  271 и  економска  класификација  512 – 
Машине и опрема – 419.000 динара. 

3.О реализацији  овог решења стараће се 
Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 

4.Решење доставити: Установи Спортски 
центар „Бор“, Општинској управи Бор, Одељењу за 
финансије Општинске управе  и  архиви. 

5.Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Бор „. 

О б р а з л о ж е њ е 
Директора Установе спортски центар   „Бор“  

поднео  је Захтев,  за одобрење средстава из текуће 
буџетске резерве, за одржавање међународног 
предолимпијског ватерполо турнира „Бор 
2016“(2.900.031 динара-закуп опреме и радови на 
објекту) и за остале стручне уговоре (1.365.750-спасиоци 
на базенима). 

  Обзиром са средства за ове намене нису 
планирана Одлуком о буџету општине Бор за 
2016.годину, користити средства  текуће буџетске 
резерве у укупном износу од  4.265.781  динара. 

 
На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 
Број: 401- 400 / 2016-II 
У Бору,  13.06.2016. године 
                          Председник општине Бор 
               Живорад Петровић, с.р. 

 
135 
На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и 
члана 25. Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину 
(«Сл.лист општинe Бор» бр.28/2015 и 9/2016), без 
предлога Општинске управе Бор – Одељења за 
финансије, председник општине Бор доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2016.годину(«Сл.лист општинe Бор» 
бр.28/2015),  у Разделу 4-Општинска управа Бор, Глава 1- 
Општинска управа Бор, Програм 15- Локална 
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001- 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 130- Опште јавне услуге,  позиција  
64 и  економска класификација  49912 - “Текућа резерва”, 
одобравају се средства у износу од  291.400 динара 
Општинској управи Бор. 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 
4.1.- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална 
самоуправа,  и утврђује се  нови пројекат: 

 0602-П9- Пројекат: Завршни радови у 
просторији свлачионице на спортским теренима МЗ 
Злот са пројектно техничком документацијом, 
функција 620- Развој заједнице са  следећим  позицијама 
и економским класификацијама: 

-101-4  - 425- Текуће поправке и одржавање - 
250.000 динара, 

-101-5  - 482- Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали – 10.000 динара и 

-101-6 - 511- Зграде и грађевински објекти–
Извештај о затеченом стању објекта са елаборатом 
геодетских радова за објекат свлачионице– 31.400 
динара. 

 
3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 
 
4.Решење доставити: Општинској управи Бор, 

Одељењу за финансије Општинске управе  и  архиви. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
О б р а з л о ж е њ е 

  Председник Савета Месне заједнице „Злот“ 
подно је предлог за употребу средстава текуће буџетске 
резерве за завршетак радова на свлачионици на 
спортским теренима у МЗ Злот.  

  Обзиром са средства за ове намене нису 
планирана Одлуком о буџету општине Бор за 
2016.годину, користити средства  текуће буџетске 
резерве у износу од  291.400 динара. 

 
На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 
Број: 401- 406  / 2016-II 
У Бору,  16.06.2016. године 
 
             Председник општине Бор 
               Живорад Петровић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и 
члана 25. Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину 
(«Сл.лист општинe Бор» бр.28/2015 и 9/2016), и члана 25. 
Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину («Сл.лист 
општинe Бор» бр.28/2015 и 9/2016), председник општине 
Бор доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 

општине Бор  за 2016.годину(«Сл.лист општинe Бор» 
бр.28/2015 и 9/2016),  у Разделу 4-Општинска управа Бор, 
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална 
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001- 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 130- Опште јавне услуге,  позиција  
64 и  економска класификација  49912 - “Текућа резерва”, 
одобравају се средства у износу од  100.000 динара  
Општинској управи Бор. 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 
4.1.- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална 
самоуправа,  и утврђује се  нови пројекат: 

 0602-П10- Пројекат: Израда идејног 
пројекта адаптације зграде школске радионице 
Машинско електротехничке школе у Бору, функција 
920- Средње образовање са  позицијом и економском 
класификацијом: 

-101-7 - 511- Зграде и грађевински објекти–
Израда идејног пројекта адаптације– 100.000 динара. 

3.О реализацији  овог решења стараће се 
Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 

 
4.Решење доставити: Општинској управи Бор, 

Одељењу за финансије Општинске управе  и  архиви. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
О б р а з л о ж е њ е 

Општинска управа Бор поднела је предлог за 
употребу средстава текуће буџетске резерве за израду 
идејног пројекта адаптације зграде школске радионице 
Машунско-електротехничке школе у Бору.  

  Обзиром са средства за ове намене нису 
планирана Одлуком о буџету општине Бор за 
2016.годину, користити средства  текуће буџетске 
резерве у износу од  100.000 динара. 

 
На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 
Број: 401- 407  / 2016-II 
У Бору,  16.06.2016. године 
 
                            Председник општине Бор 
               Живорад Петровић, с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и 
члана 25. Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину 
(«Сл.лист општинe Бор» бр.28/2015 и 9/2016), и члана 25. 
Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину («Сл.лист 
општинe Бор» бр.28/2015 и 9/2016), председник општине 
Бор доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 

општине Бор  за 2016.годину(«Сл.лист општинe Бор» 
бр.28/2015 и 9/2016),  у Разделу 4-Општинска управа Бор, 
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална 
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001- 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 130- Опште јавне услуге,  позиција  
64 и  економска класификација  49912 - “Текућа резерва”, 
одобравају се средства у износу од  470.000 динара  
Општинској управи Бор. 

2. Средства из става 1. овог решења распоређују 
се у оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 
4.1.- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална 
самоуправа, за: 

- Програмску класификацију - 0602-0001- 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина,  функција 130 – Опште јавне услуге,   позицију  
53 и  економску  класификацију  423- Услуге по уговору -
70.000 динара и . 

- Програмску класификацију - 0602-0006- 
информисање,  функција 830 – Услуге емитовања и 
издаваштва,  позицију  106  и  економску  класификацију  
423- Услуге по уговору-објављивање тендера и 
инф.огласа, пренос седница и остале усл.објављивања и 
оглашавања -400.000 динара  . 

 
3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 
 
4.Решење доставити: Општинској управи Бор, 

Одељењу за финансије Општинске управе  и  архиви. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
О б р а з л о ж е њ е 

  Општинске управа Бор поднела је предлог за 
употребу средстава текуће буџетске резерве за  трошкове 
израде web  сајта Општине Бор (70.000 динара) и за 
објављивање огласа,конкурса и сл.(400.000 динара). 

  Обзиром са средства за ове намене нису 
планирана или нису планирана у довољном обиму 
Одлуком о буџету општине Бор за 2016.годину, 
користити средства  текуће буџетске резерве у  укупном 
износу од  470.000 динара. 

 
На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 
Број: 401- 408  / 2016-II 
У Бору,  16.06.2016. године 
 
            Председник општине Бор 
               Живорад Петровић, с.р. 
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138 
На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и 
члана 25. Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину 
(«Сл.лист општинe Бор» бр.28/2015 и 9/2016), без 
предлога Општинске управе Бор – Одељења за 
финансије, председник општине Бор доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 

општине Бор  за 2016.годину(«Сл.лист општинe Бор» 
бр.28/2015 и 9/2016),  у Разделу 4-Општинска управа Бор, 
Глава 1- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална 
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001- 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 130- Опште јавне услуге,  позиција  
64 и  економска класификација  49912 - “Текућа резерва”, 
одобравају се средства у износу од  882.720,00 динара  
Општинској управи Бор. 

 
2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 
4.1.- Општинска управа Бор, Програм 15- Локална 
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0006- 
Информисање,  функција 830 – Услуге емитовања и 
издаваштва,  на позицију  106 и  економску  
класификацију  423- Услуге по уговору-објављивање 
тендера и информативних огласа, пренос седница и 
остале услуге објављивања и оглашавања. 

 
3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 
4.Решење доставити: Општинској управи Бор, 

Одељењу за финансије Општинске управе  и  архиви. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
О б р а з л о ж е њ е 

  За измирење обавеза по Пресуди  
ПРИВРЕДНОГ СУДА У ЗАЈЕЧАРУ П.216/2016 од 
16.06.2016.године (по основу главног дуга за емитовање 
огласа и обавештења на  Телевизији Бор - 342.720 динара 
и по основу главног дуга за директан  пренос  седница 
СО Бор - 540.000 динара).  

 
  Обзиром да средства за ову намену нису 

планирана Одлуком о буџету општине Бор за 
2016.годину, користити средства  текуће буџетске 
резерве у износу од  882.720,00 динара. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 
Број: 401- 410  / 2016-II 
У Бору,  17.06.2016. године 
 
                           Председник општине Бор 
               Живорад Петровић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

139 
На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и 
члана 25. Одлуке о буџету општине Бор за 2016.годину 
(«Сл.лист општинe Бор» бр.28/2015 и 9/2016), без 
предлога Општинске управе Бор – Одељења за 
финансије, председник општине Бор доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

1.Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2016.годину(«Сл.лист општинe Бор» 
бр.28/2015),  у Разделу 4-Општинска управа Бор, Глава 1- 
Општинска управа Бор, Програм 15- Локална 
самоуправа, Програмска класификација - 0602-0001- 
Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 130- Опште јавне услуге,  позиција  
64 и  економска класификација  49912 - “Текућа резерва”, 
одобравају се средства у износу од  3.200.000 Установи 
Спортски центар  „Бор“. 

 
2. Средства из става 1. овог решења распоређују 

се у оквиру  Раздела 4- Општинска управа Бор, Глава 
4.7.- Установа  Спортски центар „Бор“, Програм-14-
Развој спорта и омладине , Програмска класификација- 
1301-0003- Одржавање спортске инфраструктуре,  
функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција  271 
и  економска  класификација  512- Машине и опрема. 

 
3.О реализацији  овог решења стараће се 

Одељење за финансије  Општинске управе Бор. 
 
4.Решење доставити: Установи Спортски 

центар „Бор“, Општинској управи Бор, Одељењу за 
финансије Општинске управе  и  архиви. 

 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Бор „. 
О б р а з л о ж е њ е 

Директора Установе спортски центар   „Бор“  
поднео  је Захтев,  за одобрење средстава из текуће 
буџетске резерве, за куповину рефлектора, 
рефлекторских сијалица и разводног ормана који су 
неопходни за одржавање међународног предоломпијског 
ватерполо турнира „Бор 2016“. 

Обзиром са средства за ове намене нису 
планирана Одлуком о буџету општине Бор за 
2016.годину, користити средства  текуће буџетске 
резерве у укупном износу од  3.200.000  динара. 

 
На основу напред наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 
 
Број: 401- 413 / 2016-II 
У Бору,  20.06.2016. године 
 
              Председник општине Бор 
               Живорад Петровић, с.р. 
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